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Ik juich voor jou | Edward van de Vendel
Doelgroep groep 6 t/m 8 (10 - 12 jaar)
• Sport
• Winnen en verliezen
• Motivational speech
• Sportalfabet
• Sportregels

Inhoud van de bundel
De illustraties van sportende dieren van Wolf Elbruchs inspireerden Edward van de Vendel
tot gedichten over sport. De gedichten gaan over atleten en stuntelaars, over kampioenen en
verliezers. Gedichten voor sporters en hun supporters én voor iedereen die van taal en gedichten houdt.
https://www.queridokinderboeken.nl/boek/ik-juich-voor-jou/
Meer sportboeken op Leesplein.nl
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=2&forward=1&id=17

Werkvormen
Voorlezen

De gedichten kun je stuk voor stuk goed voorlezen aan de kinderen.
Lees één gedicht per keer voor en laat de tekst even inwerken. Bekijk
samen de tekening bij het gedicht. Hoe passen gedicht en illustratie bij
elkaar? Wat vinden de kinderen van het gedicht?

Oma, breiend

In het gedicht Oma, breiend (p.12/13) vertelt oma over vroeger. Toen
waren de tijden wel anders. De hoofdpersoon vraagt zich af of het wel
echt waar is allemaal. Wat denken jullie? Zou oma overdrijven of zit er
toch een kern van waarheid in? Zou jij door het verhaal van oma ook
minder zin in de vrieskou hebben?

Dit is het voorstel

Het gedicht Dit is het voorstel (p. 26/27) gaat over verliezers. De dichter
doet het voorstel dat die nu eens gehuldigd en geëerd worden. Praat met
de kinderen na: wat vinden ze daarvan? Verliezen zij ook wel eens? Hoe
voelt dat? En hoe zou het zijn als nu eens de verliezers op het podium
stonden? Er bestaat al een prijs voor: de poedelprijs.

Harro, of: hoe een Het gedicht over Harro (p. 34 t/m 37) gaat eigenlijk over een wereldwielrenner viel

beroemde wielrenner die zeven maal de Tour de France won maar later
doping bleek te gebruiken (Lance Amstrong). Zijn er kinderen die dat
wellicht weten? Laat ze anders met de aanwijzingen uit het gedicht zoeken
op internet, kunnen zij als jonge speurneuzen uitzoeken om wie dit gaat?

This varkentje

Het gedicht This varkentje (p. 38/39) gaat over de grote turnkampioen
Epke Zonderland. Wanneer je het plaatje aan volwassenen laat zien
(een varkentje aan de ringen) denken ze altijd dat het over Yuri van
Gelder gaat. Het gedicht gaat echter écht over Epke, lees maar! Los van
de verwijzing naar de turnwereld is het gedicht bovenal een motivational
speech in de traditie en gedachte van Amerikaanse oud-president Obama:
‘Yes, we can!’. Het halve Engels zet dit alleen maar kracht bij. Oefen het
gedicht om te declameren (voordragen) als een Amerikaanse predikant.
Welke kinderen willen oefenen om dit ook zo voor te dragen? Oefen,
moedig aan en bewonder met elkaar. Er is genoeg om over na te praten:
wie is zo een voorbeeld voor de kinderen? Wat doen zij wel eens zonder
zich iets aan te trekken van wat de rest van de wereld ervan vindt. Hoe is
dat om ergens helemaal voor te gaan?

Sportalfabet maken
Materialen

Tekenpapier en schrijfpapier / pennen en (kleur)potloden

Voorbereiding

Leg alle materialen klaar / verzamel allerlei sportboeken en ook
sporttijdschriften

Tijd

60 minuten

Uitvoering

Er zijn zoveel verschillende soorten sporten. Probeer met de kinderen
een sportalfabet te maken. Kunnen we bij elke letter van het alfabet
tenminste één sport bedenken. Inventariseer eerst per letter de sporten
waar ze direct aan denken. Welke letters blijven dan nog over? Kunnen
jullie daar wellicht via internet nog sporten bij zoeken? Maak met elkaar
een keuze uit de sporten en laat ze per letter een sport benoemen,
wellicht met een korte omschrijving en een tekening? Maak er per letter
een mooi vel van en hang die op in de ruimte: jullie eigen sportalfabet!

Sport & spelregels
Materialen

Tekenpapier en schrijfpapier / pennen en (kleur)potloden

Voorbereiding

Leg alle materialen klaar / verzamel allerlei sportboeken en ook
sporttijdschriften

Tijd

60 minuten

Uitvoering

Elke sport heeft zijn eigen spelregels. Er zijn die dingen die nooit mogen,
dingen die altijd moeten en dingen die afhankelijk van iets anders wel of
niet mogen. Scheidsrechters bepalen bij de meeste sporten of het spel
volgens de regels verloopt. Sommige sporten kennen heel veel regels,
andere heel weinig. Praat met de kinderen over spelregels; wat zijn
spelregels? Waarom zijn ze nodig voor een goed spelverloop?
Maak vervolgens met elkaar een spelregelblad. Hoe kunnen we de spelregels zo duidelijk mogelijk weergeven? Op een rijtje? Met tekeningen?
Uitleggen? Laat de kinderen lekker uitproberen en bespreek daarna met

elkaar wat het duidelijkst overkomt. Maak daar één vel van en hang dat
op een gekleurd vel op. Je kunt dit met een bestaande sport doen.
Wie de smaak te pakken heeft kan ook een eigen sport en spelregels
verzinnen. Zwerkbal van Harry Potter is de bekendste niet-bestaande
sport (althans in onze Dreuzelwereld…) immers. Veel plezier!
Andere interessante boeken over sport
• Paarden, zwaarden en rare baarden | Fik Meijer & Jan Paul Schutten
• De jongen die met dieren schaatste | Edward van de Vendel & Beorn Nijenhuis
• Naar de top | Nicolas Oldland
• Klaar voor de start | Anne-Margot Ramstein

