
 

Nederlands oefenen 8      
Spelen   

  
Bij het woord spelen denk je meteen aan kinderen.  
Maar volwassenen spelen ook. Ze spelen spelletjes, spelen toneel of spelen op een 
muziekinstrument. Je kunt ook met taal spelen en grapjes maken. 
Sommige sporten speel je ook, je zegt bijvoorbeeld ik speel voetbal of ik speel 
tafeltennis.  Bij sport en bij spelletjes zijn spelregels belangrijk.  
Ergens mee spelen is leuk. 
 
Kijk maar eens naar dit filmpje, ook de volwassenen gaan snel meespelen ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd_2Y29_FLU  
 
Speel jij wel eens? Waar denk jij aan bij het woord spelen ?   
Plezier, lachen, winnen, fantasie, iemand nadoen, samen spelen, sport, spelletjes?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Spelen en spelletjes  
 
spelregels : de regels van het spel, wat mag je doen en wat niet  
vals spelen: stiekem iets doen wat niet mag, omdat je wil winnen 
meespelen: meedoen met het spel  
speels : vrolijk, grappig, niet serieus, een beetje plagen 
spel: één spel / veel spellen, één spelletje / veel spelletjes. 
 
spelen -  speelt - speelde - speels - spelletjes - meespelen -  
spelregels -  vals spelen - speeltuin – speelgoed 
 
Jij vindt mij vast niet leuk, zegt het meisje __________tegen haar vriend. 
 
Als mijn kinderen een spelletje ___________ moet ik altijd  _______________ . 
 
De kinderen kennen de __________________ nog niet goed.  
 
Ik moet goed opletten dat ze niet _________________. Ik wil ook winnen! 
 
Ik ________________ vroeger piano, nu ____________ mijn kind piano. 
 
Mijn buurmeisje is jarig, ik wil als cadeautje _____________voor haar kopen. 
 
Achter mijn huis is een kleine ___________. Daar _________ veel kinderen. 
 
Ik speel graag _____________ op de computer of mijn telefoon. 

 
Er is een sportveld in het park, daar _________wij iedere avond voetbal.     
   
 

 



 
 

Lied  Frekie    
Tekst Willem Wilmink, zanger Kees Prins  
https://www.youtube.com/watch?v=S0A5sXxS6zo  

Wanneer 's middags om vier uur 
Onze schoolbel was gegaan   School is klaar, ze mogen naar huis 
En we gingen voetbal spelen 
Dan kwam Freek er altijd aan 
 
Frekie woonde in de buurt 
Maar zat niet op onze school 
Hij was een imbeciele jongen   Frekie is niet zo slim 
Een mongool 
 
Frekie-Frekie 
He jongens daar is Frekie 
 
Meestal riep er iemand wel: 
"Kom maar, Frekie, doe maar mee" 
Welke kant 'ie uit moest schoppen  ‘ie = hij.  schoppen tegen de voetbal 
Daarvan had 'ie geen idee    geen idee hebben = hij weet het niet  
 
Maar we legden dan de bal 
Op twee meter van ’t doel    het doel = de goal  
En we riepen: "Schieten Frekie" 
En hij trok een ernstig smoel   zijn smoel = zijn gezicht  
 
Frekie-Frekie 
He jongens daar is Frekie 
 
Als 't raak was, dook de keeper 
Mooi naar de verkeerde kant 
En 't was goal, en dan was Frekie 
Kampioen van Nederland 
 
Misschien vind je Frekie zielig 
Maar dat is 'ie niet voor mij 
Want ik zag nog nooit een jongen 
Die zo blij kon zijn als hij 
 
Frekie-Frekie 
He jongens daar is Frekie 
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Spreekwoorden en uitdrukkingen met spelen of spel 
 
De baas spelen    Doen alsof je de baas bent  
De eerste viool spelen  De belangrijkste willen zijn 
De vermoorde onschuld spelen Doen alsof je niets weet, ik heb het niet gedaan! 
Met vuur spelen   Gevaarlijke dingen doen  
Open kaart spelen   Eerlijk zijn 
Vals spelen    Je niet aan de spelregels houden, je wil winnen 
Mooi weer spelen   Doen alsof alles goed gaat, maar het is niet zo. 
Alles op het spel zetten  Al je geld inzetten, risico lopen 
Buiten spel gezet worden  Je mag niet meer meedoen  
 
Welke spreekwoord? Gebruik dat spreekwoord in de zin.  
 
Hij rijdt altijd ontzettend hard met zijn auto. Hij probeert iedereen in te halen op de 
snelweg. Dat is gevaarlijk, hij ________________________ 
 
Zij praat erg veel. Ze wil altijd de aandacht hebben. Ze wil altijd de ______________ 
____________________ 
 
Hij is bazig.  Hij wil altijd zeggen hoe ik iets moet doen. Hij ____________________ 
 
Ik zal __________________________, eerlijk gezegd vind ik je nieuwe schoenen 
echt niet mooi.  
 
Door Corona moet ik veel thuis blijven, geen Nederlandse les, geen taalcafé, geen 
leestafel en schrijftafel. Ik voel me een beetje ______________________________ 
 
Als we een spelletje spelen, dan houdt hij zich niet aan de spelregels. Omdat hij 
altijd wil winnen, _____________________________.   
 
Ik wil die baan zó graag hebben. Daar wil ik alles  ___________________________ 
 
Als je op Facebook kijkt, lijkt het alsof zij alleen maar leuke dingen doet en een 
fantastisch leven heeft. Maar ja, op Facebook doet iedereen dat, iedereen  
____________________  
 
Als ik zeg dat hij vals speelt, dan is hij verbaasd. Hij zegt dat hij dat niet doet !  
Hij __________________________________ 
 
 



Spelletjes met woorden  
 
Memoryspel 
http://nl.ver-taal.com/mem_weer.htm  
http://nl.ver-taal.com/mem_kleuren.htm  
http://nl.ver-taal.com/mem_voedsel.htm  
 
Kruiswoordpuzzel 
http://nl.ver-taal.com/kruiswoordraadsel_kleuren.htm  
 
Galgje  
https://www.digipuzzle.net/minigames/hangman/hangman_yurlsnet.htm  
 
Puzzel met de werkwoorden hebben en zijn 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_qa_zijn_hebben_tt_
eduspel.htm   
 
Spelletje met de en het  
https://www.digipuzzle.net/minigames/flashmath/finderrors_texts_nl_lidwoorden_edu
spel.htm  
 
 
Krantenbericht  
 
Goudvis  
Een man in Spanje heeft een 
flinke boete gekregen. Want hij 
liep op straat met zijn goudvis. 
In Spanje zijn de corona-regels 
strenger dan in Nederland. 
Je mag alleen het huis uit om 
boodschappen te doen. Én om 
je huisdier uit te laten. Daarom 
besloot de man zijn aquarium 
mee te nemen voor een ommetje. 
De politie kon er niet om lachen. 
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Bericht over Corona maatregelen 
 
Rutte verduidelijkt: Samenkomsten vanaf drie personen toegestaan 
vanaf 1 juni 
Nu.nl van 20 mei 2020 
 
Om een eind te maken aan de onduidelijkheid over bijeenkomsten die dinsdag na de 
aankondiging van de versoepeling van coronamaatregelen is ontstaan, verduidelijkte premier 
Mark Rutte woensdag dat het vanaf 1 juni is toegestaan om met meer dan twee anderen samen 
te komen. 

"Iedereen houdt zich dan wel aan de 1,5 meter afstand. Alle andere beperkingen zijn eraf", zei 
Rutte na afloop van de ministerraad, die in verband met Hemelvaart woensdag plaatsvond. 

Dit betekent dat het weer is toegestaan om met meer dan drie personen naar het park te gaan. 
Ook examenfeestjes zijn toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. "En bij overlast 
wordt er gehandhaafd", voegde de premier eraan toe. 

Wordt het op sommige plekken te druk, dan kan de gemeente ingrijpen en bijvoorbeeld straten 
afsluiten, zoals afgelopen weekend in de Leidse Haarlemmerstraat is gebeurd. 

Straatfeesten en andere evenementen blijven verboden. Wat betreft samenkomsten thuis gelden 
er wel verruimingen per 1 juni. Dan mogen er meer dan drie personen ontvangen worden. De 1,5 
meter afstand blijft ook dan gelden. 

 
Lastige woorden 
onduidelijkheden    dingen die niet duidelijk zijn  
aankondiging      zeggen dat iets gaat gebeuren 
versoepeling      het wordt meer soepel, we mogen meer doen 
verduidelijken     duidelijk maken  
het is toegestaan    het mag, je mag het doen 
iedereen houdt zich      je moet wel 1,5 meter afstand houden 
beperkingen zijn er af    dingen die je niet mocht doen, mogen nu wel 
bij overlast      als je te veel lawaai maakt bij een feestje  
er wordt gehandhaafd    de politie mag een boete geven  
blijft gelden      je moet ook thuis 1,5 meter afstand houden 
 
 

En gewoon omdat het zo leuk is 
 
Flashmob Toreador in Beaugrenelle, Parijs. 
https://www.youtube.com/watch?v=eee4-d7FUis  
 

 

Tot volgende week!  
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