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HOND ARRESTEERT MAN
STAP 1
1. Even puzzelen, samen met je buur. Jullie krijgen allebei een tekst over hetzelfde onderwerp. Geen van beide teksten is volledig. In de tekst van leerling A ontbreekt informatie die wel in de tekst van leerling B werd opgenomen en omgekeerd. Probeer de tekst eerst in te vullen zonder vragen te stellen aan je buur.
2. Stel nu vragen aan je buur. Gebruik zoveel mogelijk de woorden uit de tekst om je
vraag te stellen, b.v. “Waarop had de vrachtwagenbestuurder het gemunt?” Vraag
dus niet “Welk woord moet ik na “heeft” invullen? of zo. Vergelijk de antwoorden
die je krijgt met de oplossingen die jij hebt genoteerd.
3. Welke vragen heb je zoal gesteld?

4. Wat hebben al die vragen met elkaar gemeen?

5. Staat het antwoord op jouw vragen altijd vooraan in de zin?

6. Probeer de antwoorden in elke zin vooraan te plaatsen. Is de zin correct?

7. Met welke vragen of antwoorden lukt het niet zo best?
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Samengevat

Oefening
1. Nu volgt een onvolledig verhaal over een verkoper die een kleine vergissing beging.
De ontbrekende stukken vind je onderaan, maar er staan ook zaken bij die niets met
de tekst te maken hebben.
2. Probeer zelf de gaten in te vullen.
3. Stel de juiste vragen naar wat je moet invullen.
4. Gaat het altijd om zinsdelen? Hoe kom je dit te weten?

ONZEKER
Myron Smith is een 28-jarige Australische ... Hij is helemaal niet te spreken over de nieuwe
verkoopstechnieken ... De firma meent dat de verkoper de toekomstige vrouwelijke klant ervan moet overtuigen dat ze er niet te best uitziet. Met de schoonheidsproducten zou de vrouw
... bijzonder goed kunnen bijwerken. De verkoper moet de vrouw zo onzeker maken, dat ze
de producten aankoopt. Tot daar de theorie. ... klopte bij een huisvrouw aan. Hij maakte haar
duidelijk ... Het mens werd zo boos, dat ze op de verkoper begon te kloppen. Myron Smith
hield er ... aan over. Eigenlijk zou hij nu best zelf schoonheidsproducten kunnen gebruiken.
De mensen ... hebben ondertussen toegegeven ... Ze zullen die nu herzien.
dat er iets schort aan hun verkoopsstrategie - haar uiterlijk - dat ze er niet te best uitzag - ik - die zijn firma in schoonheidsproducten hanteert - haar benen - die wij de
laatste tijd in de brievenbus krijgen - een gebroken rib en heel wat verwondingen in
het aangezicht - dat de elektriciteit was uitgevallen - verkoper - Myron Smith - van de
Dream Girl Cosmetics Company

148

