VAN PENWERANT NAAR
MARSEILLE
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Stap 1
1. Als je het goede computerprogramma hebt, kan je het vragen hoe je bijvoorbeeld
naar het zuiden van Frankrijk rijdt. Alleen moet de computer dan nog goed werken,
natuurlijk. Lees maar wat er uit onze pc kwam.

De stekort weg naar Marseille vanuit Penwerant
Rij de ring rond Penwerant op en neem daar de slagaf in de tingrich van Selbrus. Dat is niet
zo ver. Op de ring rond Selbrus moet je goed kijkuiten, want het is er erg druk en de auto’s komen van ralveo. Blijf rijden tot aan het menarpuntvierkruis. Sla daar af naar links. Je rijdt dan
naar Menna. Afvan dan is het simpel: altijd doorrecht tot in Burgemlux. Daar kun je dan best
kentan, want de zibenne is er koopgoed. Bijvoor Burgemlux let je goed op de denbor langs de
weg, want je zit nu al nabij in Rijkfrank. Als je het jebord ‘Metz’ ziet, rijd er dan recht op af.
Niet naar het bord tuurnalijk, maar naar Metz. Van Metz gaat het dan lehemaal naar deneben,
bijvoor Nancy, Dijon tot in Lyon. In Lyon was het gervroe lijksevre druk. Dat kwam datdoor
je door de stad moest. Nu is er kiggeluk ook een ring en gaat het al veel lijmakgekeker. Uitvan Lyon blijf je maar rijden. Je zit immers op de ‘wegsneltoau naar de zon’ en die eindigt in
Marseille. Degoe reis!
2. Erg duidelijk was die tekst toch niet. Waarom niet? Kan jij hem meer leesbaar maken? Hoe doe je dat?
3. Je wilt het volgende berichtje laten verschijnen in De Rol van Vlaanderen.
«Te koop: 2 computerschermen, 1 platenspeler, 1 versterker, 10 boeken, 25 stripverhalen, 40 kleurpotloden. Prijs overeen te komen.» + je naam en adres.
De Rol van Vlaanderen is letterlijk de langste krant ter wereld. Je koopt ze namelijk in de
vorm van een W.C.-rolletje. Om ze te lezen, moet je ze helemaal afrollen. Als je een advertentie wilt plaatsen in De Rol van Vlaanderen, krijg je dan ook een heel smal formulier met vakjes waarop je je bericht moet schrijven. Per vakje vul je een letter in. Hoe
meer regels je gebruikt, hoe duurder het berichtje wordt. Probeer dus niet te veel vakjes
wit te laten, maar zorg er wel voor dat er tussen elke woord een wit vakje staat. Een
leesteken is ook een vakje. En o ja, je mag de woorden niet afkorten.
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Advertentie

Stap 2
1. Dit versje ken je zeker. Zeg het eens op.
Onder ‘t water
lag een pater
met zijn tenen
boven water
Hoeveel tenen
had die pater wel?
2. Spreek je altijd zo? Waarom (niet)? Beschrijf dat verschil.
3. Je gaat betogen. Verzin een slogan waarmee je meer vakantie eist. Je kunt eventueel deze proberen: Minder in de rij, meer dagen vrij! Laat die slogan heel overtuigend klinken! Op hoeveel manieren kan je dat? Welke techniek gebruik je?
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4. Je hebt nu al een heleboel woorden gesplitst. Kies uit deze of de vorige stap 20
woorden en deel ze in in twee of meer groepen. Werk per twee of drie samen.

5. Voor hoeveel groepen heb je gekozen? Waarom? Zijn er uitzonderingen?

Samengevat

Oefening
1. Onze computer was stuk en een heleboel woorden zijn gewoon uit elkaar gevallen.
Stel jij ze weer samen?
a - nu - ri - ja
ni - rie - ste - mi
lo - wa - ter - po
li - me - ter - mil
a - in - nen - stam - di
tie - gen - wa - li - po
lek - teit - e - tri - ci
um - a - lu - ni - mi
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2. Is de volgende brief oké? Als dat niet zo is, moet je er wat aan veranderen.

Beste
Mijn naam is Maarten, en ik zit met een probleem. Ik heb op school helemaal geen last met aardrijkskunde, geschiedenis of rekenen, maar wel met taal. Ik kan namelijk niet splitsen. Je weet wel, splitsen in lettergrepen. Als ik in een dictee of een opstel aan het einde van een regel kom en ik het laatste woord er niet meer opkrijg, weet ik nooit waar ik dat streepje moet zetten, met het gevolg dat ik bijna altijd een nul krijg voor spelling. En ook tijdens de les gebeuren op die manier wel es rare dingen.
Zo vroeg de meester gisteren welke de eerste lettergreep was van het woord ‘kakelen’. Ik zei kak, meester, en de hele klas begon te lachen. De hele klas behalve de meester.
Want die dacht dat ik kakmeester had gezegd
en ik vloog meteen aan de deur.
Nu probeer ik wel zoveel mogelijk de moeilijkheden te vermijden, maar het zal jullie ongetwijfeld ook al opgevallen zijn dat dictees op school altijd barsten van woorden als onmiddellijk, bezienswaardigheid, herinnering en levenslicht.
En het valt niet mee om in een opstel, getiteld ‘De mooiste dag van mijn leven’ slechts woorden te gebruiken, waarin niet meer dan drie, vier letters voorkomen. En dan nog!
Ik heb dan ook besloten, hier, in Huis in ‘t Honderd de C.V.K.D.S.W.Z.W. te stichten, de Club van Kinderen die Splitsen
Waar Ze Willen. Ziehier de reglementen.
Ten eerste. Al wie zeer slechte cijfers heeft voor spelling kan lid worden.
Ten tweede. Het wachtwoord luidt: “Lettergreep, weg ermee!”
Ten derde: de leden krijgen hun bevelen van
Maarten
(Gie Laenen, Huis in’t Honderd)
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