
XTC

STAP 1

1. In dit krantenartikel zijn heel wat fouten geslopen. Lees maar.

DOOD  GEBRUIKT

Drie weken geleden is de eerste XTC-dode in ons land verkocht. XTC is een drug. XTC

wordt vooral bestraft door jongeren tijdens het uitgaan. Maar onschuldig is XTC dus zeker

niet. XTC wordt gedanst onder de vorm van pillen. Het gebruik en de verkoop van XTC

wordt gevallen.

Begin

XTC werd voor het eerst geraakt in Chicago in Amerika. Tegen het einde van de jaren ‘80

had XTC het eiland Ibiza verspreid. Daar werd het ontdekt in discotheken. Nadien is XTC in

Engeland en de rest van Europa bekend ingenomen. XTC wordt nu vooral bereikt door jon-

geren in discotheken met housemuziek. De pillen zorgen voor een gevoel van energie en

blijdschap.

Labo’s

XTC wordt in geheime labo’s verkocht. Het bestaat uit scheikundige stoffen. Regelmatig

wordt XTC anders betaald. Zo worden nu ‘duifjes’ samengesteld. Die pillen zijn veel sterker

dan de vorige. Voor ‘duifjes’ wordt ongeveer 500 frank per stuk gemaakt.  

Gevaar

Het gebruik van XTC is gevaarlijk. In Antwerpen is daardoor voor het eerst een dode gestor-

ven. Het was een jongen die pas achttien jaar gevallen was. Hij was samen met een vriend de

hele nacht op stap binnengebracht. Hij had de XTC-pillen samen met alkohol en geneesmid-

delen gekomen. Toen hij uiteindelijk in bed lag, is hij geworden. De jongeman was de eerste

XTC-dode in België. Wel zijn al tientallen andere jongeren door XTC in de kliniek terecht in-

genomen. Ze werden geweest met een overdosis.

2. Onderstreep de woorden in het krantenartikel die volgens jou niet op hun plaats

staan of verkeerd werden gebruikt.

3. Vervang ze door het gepaste woord.

4. Gelukt? Hoe wist je welk woord je moest schrijven ?
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5. Schrijf daarvan hieronder enkele voorbeelden uit de tekst.

6. Welke andere werkwoorden kom je telkens weer tegen in elke zin waarin je iets

hebt veranderd? Moet je die ook aanpassen of vervangen?

Samengevat

Oefening
1. Hieronder beelden we vijf situaties uit. Beschrijf in één zin wat je ziet. Gebruik tel-

kens een voltooid deelwoord.
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2. Stel een vragenlijst op die je wilt laten beantwoorden door je favoriete zanger(es) of

popgroep. Gebruik wel een voltooid deelwoord in elke vraag, b.v. Hebt u al ooit in

België opgetreden?
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