
GOED GESMURFT!

Stap 1
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Op die morgen 1smurft weer, 
zoals elke morgen, een vrolijk
geluid door het Smurfjesdorp

Maar het 2smurft
niets uit....

... behalve bij
EEN Smurf...

... de Potige
Smurf...

Hup!
Hup!
Hup!

Hmmm...
pfff...

hmmm...
pfff...

Drie...
twee...
één...

3 Smurfen

IK 4SMURF
GEWONNEN

Eén,
twee!
Eén

twee!

Nou! ... Da’s makkelijk!
Zonder ‘n tegenstander

5smurft iedereen

7
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1. Begrijp jij de smurfentaal?

2. De smurfen spreken de smurfentaal. Natuurlijk kan jij die taal ook leren. Het is ei-

genlijk heel eenvoudig. Welke woorden gebruik jij in plaats van de onderstreepte

‘smurfwoorden’? Noteer ze hieronder:

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

... Hij 6smurft gelijk ... Wat 7smurft je
dwars,
Potige
Smurf?

Ja! Ik 8smurf de enige die
aan sport 9smurft! En

daarom 10smurf ik altijd de
eerste... en de laatste! Dat

11smurft niet eerlijk! 

Waarom 12smurf
je dan de anderen

niet om met je
mee te 13smurfen?

De anderen?!!
Kom maar ‘ns

14smurfen wat voor
sport die
smurfen

Die hier
15smurft te
16smurfen...

En die
twee smurfen17

schaak...

En die 18smurfen
pijltjes!

19Smurf jij
dat sport? Nou...

We 20smurfen
proberen er
wat op te 
21smurfen! Ik 
smurf22 niet wat...
Misschien...

spelen?

Spelen?
Oh ja! Dat 
smurft23

‘n goed 
idee!



9. 17. 

10. 18. 

11. 19. 

12. 20. 

13. 21. 

14. 22. 

15. 23. 

16. 

3. De volgende opdracht  is ook eenvoudig. Wat ‘smurfen’ deze smurfen?

4. Kan jij ook ‘smurfen’? Schrijf hieronder vijf ‘smurfwoorden’ op die jij ‘kunt’. Als je

nadenkt, vind je er wel honderd.

Ik kan 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5. Vergelijk nu je vijf ‘smurfwoorden’ met die van je klasgenoten. 

• Hebben zij andere ‘smurfwoorden’ genoteerd?

• Ken jij die ook?

6. Wat is er zo speciaal aan al die smurfwoorden? 

Stap 2

1. Welke smurf heeft zich hier zo geheimzin-

nig vermomd? Er is maar één manier om

daarachter te komen. Duid hieronder in de

kolommen aan welke uitspraken juist zijn

en welke fout. Dat doe je door een cirkel-

tje te trekken rond het cijfer dat onder

juist / fout staat.

Juist of fout? Juist Fout

1. Praten is een ‘smurfwoord’. 4 26

2. Voor een ‘smurfwoord’ kan je ‘de’ of ‘het’  plaatsen. 1 5

3. Zingen is een ‘smurfwoord’. 24 17

4. Kasten is een ‘smurfwoord’. 22 18

5. Tekeningen is een ‘smurfwoord’. 15 21

6. Een ‘smurfwoord’ eindigt altijd op ‘en’. 21 9

7. Een ‘smurfwoord’ eindigt nooit op een ‘v’. 13 14

8. Bijna alle ‘smurfwoorden’ kan je doen. 20 19

9. Een ding kan nooit ‘smurfen’. 1 5

10. Je kan alle ‘smurfwoorden’ op ‘en’ of ‘n’ laten eindigen als je 24 17

er ‘wij’ voor denkt.

11. Een ‘smurfwoord’ verandert naargelang van de persoon die 19 11

we erbij schrijven.

12. Er bestaan wel meer dan duizend ‘smurfwoorden’. 13 12

13. Een ‘smurfwoord’ eindigt nooit op een ‘z’. 21 15

14. Voor bijna alle ‘smurfwoorden’ kan je ‘ik kan’ schrijven. 18 22

15. Je vindt alle ‘smurfwoorden’ die je hebt vervangen in de strip 7 6

in dezelfde vorm in het woordenboek.
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2. Schrijf de cijfers die je hebt omcirkeld in de vakjes. Als je nu nog de code vindt,

weet  je over welke smurf het gaat.

Samengevat

Oefening

Opzij, opzij, opzij,

maak plaats, maak plaats, maak plaats

wij hebben ongelofelijke haast.

Opzij, opzij, opzij,

want wij zijn haast te laat

we hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan 

en weer doorgaan.

We kunnen nu niet blijven,

we kunnen nu niet langer blijven staan.

Een andere keer misschien,

dan blijven we wel slapen

en kunnen dan misschien als het echt moet

wat over koetjes voetbal 

en de lotto praten

nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan 

en weer doorgaan.

we kunnen nu niet langer,

we kunnen nu niet langer blijven staan.

Een andere keer misschien.
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1. Hoeveel verschillende dingen moet Herman Van Veen hier doen?

2. En wat moeten de mensen doen die hij tegenkomt?

3. Hoeveel verschillende werkwoorden vind je in dit liedje?

4. Weten we met al die werkwoorden waarom Herman zo gehaast is? Wat moet hij zo

dringend doen?
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