De doelman vergeet de bal
vrij naar een artikeltje uit de Volkskrant d.d. 11.3.1983.

Tsjechoslowakije speelt een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Oost-Duitsland. Ze spelen pas 10 minuten. De Tsjechen zijn in de
aanval. De Oost-Duitsers rennen naar hun eigen helft. Het publiek
lacht plotseling. De mensen. roepen iets. Er loopt een haas op het
veld. Het diertje is bang: al die mensen op het veld en al die mensen
op de tribunes. De haas rent in paniek naar het doel van Tsjechoslowakije. De doelman van Tsjechoslowakije, Miklosko, ziet het
diertje ook. De haas rent naar zijn doel. Miklosko rent naar de haas.
De doelman duikt op de haas. Hij houdt de haas triomfantelijk aan
de oren omhoog. Hij toont het dier. Het publiek vindt het prachtig.
Op dat moment schiet een Oost-Duitse speler de bal op zijn doel.
Miklosko ziet het niet. Het publiek juicht plotseling. Miklosko kijkt
over zijn schouder. De bal ligt al in het net.
De doelman, Miklosko, krijgt een staande ovatie; alle mensen staan
en klappen heel hard. Iedereen ligt blauw van het lachen.
1. Vul de juiste woorden in. Kies uit:
hun - zijn - ze - zijn - het - het - een - de - de - zijn - het - de
Tsjechoslowakije speelt een vriendschappelijke wedstrijd tegen OostDuitsland. ……………….. spelen pas 10 minuten. De Tsjechen zijn in
……………….. aanval. De Oost-Duitsers rennen naar ……………….. eigen
helft. Het publiek lacht plotseling. De mensen roepen iets. Er loopt
……………….. haas op het veld. Het diertje is bang: al die mensen op het veld
en al die mensen op de tribunes. De haas rent in paniek naar het doel van
Tsjechoslowakije. De doelman van Tsjechoslowakije, Miklosko, ziet het diertje
ook. De haas rent naar …………….. doel. Miklosko rent naar de haas. De
doelman duikt op de haas. Hij houdt de haas triomfantelijk aan ………………..
oren omhoog. Hij toont het dier. Het publiek vindt ……………….. prachtig. Op
dat moment schiet een Oost-Duitse speler ……………….. bal op
……………….. doel. Miklosko ziet ……………….. niet. Het publiek juicht
plotseling. Miklosko kijkt over ……………….. schouder. De bal ligt al in
……………….. net. De doelman, Miklosko, krijgt een staande ovatie; alle
mensen staan en klappen heel hard. Iedereen ligt blauw van het lachen.
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2. Gebruik de woorden in de rechthoek in een andere context.

3. Zoek de tegenstellingen in de tekst:
competitie verdediging stapvoets lopen de andere niets rustig afschuwelijk wel zitten zachtjes -

4. Welke woorden uit de rechter rij horen bij de woorden in de linker rij?
1. een wedstrijd -

krijgen

2. in de aanval -

zijn

3. naar het doel -

schieten

4. omhoog -

rennen

5. blauw liggen van het -

houden

6. naast het doel -

kijken

7. over zijn schouder -

spelen

8. een staande ovatie -

lachen
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5. Zoek de synomiemen
1. klappen -

laten zien

2. plotseling -

angstig

3. ovatie -

schoppen

4. bang -

trots

5. rennen -

opeens

6. schieten -

applaudiseren

7. triomfantelijk -

hollen

8. tonen -

applaus

En het gebeurt vaker. In mei 2013 schrijft een boze supporter in een voetbalblog:
In het duel tussen Sandecja en Cracovia Krakow beslist de doelman van de thuisploeg de
wedstrijd. Niet door het vervullen van een heldenrol, maar deze sluitpost kroonde zichzelf tot
schlemiel van de dag. De bal komt rustig aanhobbelen en toch gaat het mis. Dan vragen wij
ons af wie deze keeper heeft betaald.
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