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HET RECORD: 2,72 METER
STAP 1
1. Is deze tekst duidelijk voor jou?

Lange Jan
Alle mensen groeien. Bij elke cultuurgroep vind je kleine, middelmatige en grote mensen en
kan er een verschil van een halve meter tussen de kleine en de grote volwassenen bestaan.
Bij ons is een volwassene gemiddeld 1,70 m lang. Maar er zijn groepen mensen, zoals de
pygmeeën uit Zaïre, waar 1,40 m gewoon is.
In de meeste westerse landen worden kinderen groter dan hun ouders.
Onze voorouders uit de vorige eeuw waren ongeveer 9 cm korter dan wij.
Uit Marita De Sterck, Een vijf met negen nullen

2. Toch zijn er enkele zinnen die in het verhaal ontbreken. Je vindt ze hieronder. Zet ze
op hun juiste plaats in de tekst. Doe dat door 1, 2, 3, 4, 5 in te vullen op de plaats
waar de zin moet komen.
• Daarnaast zijn er ook groepen, zoals de tutsi uit Rwanda en Burundi, waar 1,70 m
veeleer klein is. (1)
• Maar ze worden niet allemaal even groot. (2)
• Wij passen ook helemaal niet meer in een middeleeuws harnas. (3)
• De Nederlanders worden gemiddeld 5 cm langer. (4)
• De langste man die ooit geleefd heeft was zelfs 2,72 m groot. (5)
3. Vergelijk je oplossingen. Waardoor heb je je laten leiden om de zin precies op die
plaats in te lassen?

STAP 2
1. Dezelfde oefening, maar iets uitdagender.

Zevenjarige pilote neergestort
Het toestel van een 7-jarig Californisch meisje, dat het record van jongste pilote aller tijden
wilde breken, is donderdag neergestort. Het toestel miste op een haar na een huis.
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Geen van de drie inzittenden heeft het ongeluk overleefd.
Jessica Dubroff was woensdag opgestegen met haar Cessna 177B. Met haar 1,27 m was ze
zo klein dat blokjes op de pedalen nodig waren.
Jessica werd vergezeld door haar vader, Lloyd, en haar vlieginstructeur.
De jonge pilote was geïnteresseerd in vliegtuigen.
Op die dag nam haar vader haar mee naar de luchthaven om te kijken naar het opstijgen en
landen van toestellen.
Ze wist haar vader te overhalen tot deze vlucht, die vier dagen zou duren.
Volgens het plan zou de instructeur geen knop aanraken.
Het Guiness Book of Records heeft tegenwoordig geen categorie “jongste piloot” meer.
Volgens de Amerikaanse wetgeving is 16 jaar de minimumleeftijd voor piloten. Kinderen
jonger dan 16 mogen wel vliegen en de instructeur is verantwoordelijk voor de vlucht.
(Het Nieuwsblad)

Dit zijn de elementen die ontbreken:
om in die tijd een rondje boven de VS te vliegen - in een woonwijk - behalve in een echt
noodgeval - voor de bediening - omdat de makers van het boek willen vermijden dat
kinderen worden aangezet tot gevaarlijke dingen - al sinds haar zesde verjaardag Daarna kreeg ze samen met haar oudere broertje vlieglessen. - maar worden dan beschouwd als “passagier”
2. Noteer ook hier waardoor je je hebt laten leiden om de zinnen in te voegen.

Samengevat
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