
LUISTEROEFENING ‘F.C. DE KAMPIOENEN - 50 KAARSJES DEEL 1’    NAAM: 

OPDRACHT: 

1) Ga naar de blog op de schoolwebsite. 

2) Klik op ‘Luisteroefening: 50 kaarsjes DEEL 1’. 

3) Bekijk/beluister het verhaal. Je kijkt nog niet naar de vragen. 

4) Lees nu de vragen. Als je al iets kan invullen, mag je dit doen. 

5) Bekijk het fragment een tweede keer. Je mag niet schrijven. 

6) Los nu alle vragen op. Zorg steeds voor een goede antwoordzin. 

7) Heb je nood aan een derde kijkbeurt? Dat mag! 

8) Heb je alles ingevuld? Verbeter nu met de correctiesleutel die je online vindt. 

 

1. Waarom is Pascale verdrietig? 

 Maurice noemt haar een zuurpruim.  

 Maurice is op reis vertrokken met zijn moeder. 

 Pascale wil ook mee op reis met de vrouwenbond. 

 

2. Welke bestemming geeft de vrouwenbond dit jaar uitgekozen om op reis te gaan? 

Oostenrijk werd uitgekozen als bestemming. 

 

3. Wie is de zender van de post/prentkaart? Wie is de ontvanger? 

zender: Maurice 

ontvanger: Pascale 

 

4. Welke boodschap staat op de prentkaart? 

 Maurice mist Pascale vreselijk en wil naar huis. 

 Maurice is verliefd geworden in Oostenrijk. 

 Maurice vindt Oostenrijk prachtig en heeft zich nog geen moment verveeld. 

 

5. Wie geeft, volgens BIEKE, de bloemen en de uitnodiging om te gaan eten naar Pascale gestuurd? 

 Boma 

 Maurice 

 Fernand 

 

6. Pascale ziet het dinertje helemaal zitten. Ze wil er dan ook tiptop uitzien. Wat staat op haar 

planning?  

1. een nieuwe ensemble (=outfit) kopen 



2. naar de kapper 

3. naar de manicure 

4. naar het schoonheidssalon 

 

7. Hoe zegt Pascale ‘Ik moet er zondag zeer goed uitzien.’ 

Ik moet er zondag op mijn (paas)best uitzien. 

 

8. Wat heeft Boma voorzien om te eten in het restaurant? En om te drinken? 

Hij voorziet kreeften en champagne. 

 

9. Pascale is kwaad op Boma. Wat heeft hij gedaan waardoor ze nog kwader wordt? 

 Hij heeft kreeften besteld om op te eten. Hij weet dat ze vegetariër is en dit niet eet. 

 Hij zegt de Pascale een ander kleedje had mogen aandoen. Dit vindt hij nogal ouderwets. 

 De reis naar Oostenrijk voor Maurice en zijn moeder geregeld zodat ze alleen zouden zijn. 

 

10. Hoe zegt Boma: “Als je iets voor een ander doet, word je daar niet voor bedankt!” 

Een mens slooft zich uit en dan krijgt hij stank voor dank. 

 

11. Welk woord gebruikt Pol voor ‘portefeuille’? 

 beurs 

 portemonnee 

 geldbeugel 

 

12. Wat is de naam van de psychiatrische instelling waaruit een gevaarlijk gek is ontsnapt? 

De naam is “De Losse Dwangbuis” 

 

13. Wat is een mythomaan? 

 een ziekelijke leugenaar 

 iemand die verblijft in een psychiatrische instelling 

 een brandstichter 

 

14. Voor wie geeft de man zich al uitgegeven die is ontsnapt uit de instelling? Geef twee voorbeelden. 

Saoedische Prins 

Paus van Rome 

 



15. Hoe leidt de Pottenstamper Marc af van de bal? 

Hij zegt dat hij een vliegende fles chocomelk ziet.  

 

16. Over welke ploeg(en) wordt NIET gesproken in het fragment? 

 De Pottenstampers 

 De Boefers 

 De Kadetten 

 De Bankiers 

 De Blinkers 

 De Patatjes 

 De Toppers 

 De Trappers 

 

17. Met hoeveel verliezen de Kampioenen van de Pottenstampers? 

Ze verliezen met 0-22. 

 

18. Wat gebeurde er volgens Marc op 18 juni 1815? Wees volledig! 

Op 18 juni 1815 vond de slag van Waterloo plaats. Napoleon verloop van de Engelsen en de 

Pruisen. 

 

19. Hoe omschrijft Xavier ’18 juni’? 

 de dag dat de ‘tournée générale’ werd uitgevonden 

 de dag na 17 juni en de dag voor 18 juni 

 de dag dat De Kampioenen hun eerste voetbalmatch wonnen 

 


