
Weeroefeningen

Les 1

■ Omkring de persoonsvorm.
■ Onderstreep het onderwerp.
■ Markeer om welke persoon en tijd het gaat in de zin.
■ Kijk naar het voorbeeld.

1 Jonas stak trots zijn beide handen in de lucht.

Persoon:  1 2 3 enk. mv. Tijd: t.t. v.t.

2 Jij hebt alle jongens gekozen.

Persoon:  1 2 3 enk. mv. Tijd: t.t. v.t.

3 Natuurlijk hadden we liever Chinees voetbal gespeeld.

Persoon:  1 2 3 enk. mv. Tijd: t.t. v.t.

4 Dus, jullie maken meer kans om te winnen.

Persoon:  1 2 3 enk. mv. Tijd: t.t. v.t.

■ Welke voltooide deelwoorden worden in de zinnen gebruikt?

■ 1.1

24

gekozen, gespeeld
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■ Kijk naar de foto.
■ Maak een zin volgens het gevraagde voorschrift.
■ Kijk naar het voorbeeld.

onderwerp: Neil / infinitief: paardrijden / t.t. + extra werkwoord

onderwerp: de jongen / infinitief: dansen / v.t.

onderwerp: wij / infinitief: kijken / t.t.

onderwerp: ik / infinitief: klimmen / t.t.

onderwerp: jij / infinitief: klimmen / t.t. + extra 
werkwoord

onderwerp: derde persoon mv. / infinitief: maken / v.t.

onderwerp: derde persoon enk. / infinitief: trainen / t.t. + extra werkwoord

■ 1.2

24
meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Neil is aan het paardrijden op de piste bij nonkel Mil.

De jongen danste in een balletvoorstelling.

Wij kijken naar een mooie voorstelling.

Ik klim op de muur in mijn kamer.

Jij hebt nog nooit geklommen.

Ze maakten een cirkel in de lucht.

Hij heeft hier hard voor getraind.
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Les 2

	■ Lees alle onderdelen van het interview.
	■ Zet het interview in de juiste volgorde. Nummer de vakjes in de juiste volgorde.
	■ Beantwoord de vraag.

Welke job heeft Eefje Depoortere?  

Wanneer ben je begonnen met presenteren en interviewen?
Eefje Depoortere: Ik studeerde zes jaar universiteit. Eén jaar daarvan was 
journalistiek. Ik wilde graag vertellen over sport. Ik hield van tennis, voetbal, 
wielrennen … Maar na de universiteit wist ik niet goed wat ik wilde. 
Ik ging toen terug naar huis in Brugge. Daar speelde ik veel games. Zo ontdekte 
ik de tornooien van LoL. Toen dacht ik: waarom schrijf ik geen artikels over LoL? 
Dat leek me leuker dan schrijven over voetbal. Want ik kende wel al wat van 
LoL. Zo begon ik te schrijven voor websites over games. Na een tijdje kreeg ik de 
vraag om voor de camera te staan. Eerst wilde ik dat niet. Even later heb ik toch 
ja gezegd. In het begin had ik veel last van zenuwen. Later ging het wel beter. 

Is je job moeilijk?
E.D.: Ik ben er al zo lang mee bezig. Ik ben vergeten hoe moeilijk het eerst was. 
Spreek je voor een camera? Dan beoordelen mensen alles wat je zegt. Soms 
heeft dat ook niks te maken met een game. Bijvoorbeeld over mijn haar. 

Vind je dit werk leuk?
E.D.: Het is nog altijd mijn hobby. Vergelijk het met een fan van voetbal. Ik vind 
het spannend als de Europese ploegen spelen. En ik vind het heel leuk om met 
hen te spreken voor de camera. Het is hard werken, maar ik maak veel plezier. 
Ik heb helaas niet veel vrije tijd. Ik reis veel voor mijn werk. Mijn familie in België 
zie ik maar twee of drie keer per jaar. Ik woon nu in Berlijn. De studio van het 
bedrijf Riot Games is ook in Berlijn. Soms gaat het allemaal snel. Vorig jaar was 
ik meer dan zes weken in Brazilië. Dan heb ik geen zin om een weekje naar huis 
te gaan. 

Wie is je favoriete gamer?
E.D.: Dat mag ik niet zeggen. Het team Fanatic veranderde al vaker van spelers. 
Maar de organisatie bestaat sinds het begin van het spel. Daarom heb ik een 
band met hen. Ik ben dus wel blij als Fanatic het goed doet. En ik ben blij als 
Europese teams het goed doen in de wereld. 

Waar leerde je zo mooi Engels spreken?
E.D.: In België zie je films en reeksen op tv met ondertitels. Ik keek bijvoorbeeld 
naar ‘Friends’ en ‘The Simpsons’. Daaruit leerde ik veel Engels. Ik speelde al veel 
games. Zo leerde ik nog meer. Ik heb wel talent voor talen. Dat was al duidelijk 
als kind. En nu heb ik veel Amerikaanse collega’s.

 ■ 2.1

3

Gametornooien presenteren.
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Ik verdien niet zoveel als de gamers. Zij zijn de echte sterren.

Eefje Depoortere uit België is bekend in de hele wereld. 
Fans kennen haar als ‘Sjokz’. Die bijnaam gebruikt ze voor 
haar werk. Eefje presenteert wedstrijden van ‘League of Legends’ 
(LoL). Die game wordt steeds bekender in de hele wereld. 
Bij LoL strijden twee teams van vijf spelers tegen elkaar. Dat doen 
miljoenen mensen gratis op internet. Tijdens grote tornooien 
spelen teams op een podium met computers. In het publiek zitten 
soms tienduizenden mensen. Ook op internet kijkt een groot 
publiek mee. Enkele kenners geven commentaar tijdens het spel. 
Net zoals bij sport. Eefje presenteert die tornooien en heeft nadien 
gesprekken met de spelers. Dat doet ze allemaal voor de camera. 
Eefje woont nu in Berlijn, in Duitsland. Wij spraken met haar aan de telefoon.

Heel erg bedankt voor je tijd en je antwoorden op onze vragen. 
We wensen je nog veel succes toe met je carrière.

■ Verander de gesloten vragen in een open vraag.
■ Gebruik de vraagwoorden ‘hoe’ of ‘wat’.

Is je job moeilijk?

Vind je dit werk leuk?

1

2

4

■ 2.2

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Hoe moeilijk is je job? 

Wat vind je moeilijk aan je job?

meerdere antwoorden mogelijk, bv. Wat is er leuk aan je job? 

Hoe leuk is het om dit werk te doen?
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Meeroefeningen

Les 1

■ Kijk naar de foto.
■ Maak een zin volgens het gevraagde voorschrift.

eerste persoon enk. / infinitief: springen / v.t.

tweede persoon mv. / infinitief: sporten / v.t.

derde persoon mv. / infinitief: werken / v.t. + extra werkwoord

tweede persoon enk. / infinitief: slaan / t.t.

derde persoon enk. / infinitief: krijgen / t.t.

eerste persoon mv. / infinitief: spelen / t.t. + extra werkwoord

24

■ 1.1■ 1.1

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Ik sprong erg hoog.

Jullie sportten intensief.

De meisjes hadden hard gewerkt.

Jij slaat hard op de bal.

Hij krijgt de bal van mij.

Wij hebben een leuke match gespeeld.
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■ Schrijf drie zinnen bij elke foto die voldoen aan de volgende voorwaarden:
– elke persoon (eerste, tweede of derde) moet één keer voorkomen;
–  de persoonsvormen van foto 1 moeten in het enkelvoud, de persoonsvormen van 

foto 2 in het meervoud;
–  elke tijd (t.t., v.t.) moet minstens één keer voorkomen en bij één zin moet er een extra 

werkwoord aanwezig zijn;
– bij elke foto staan drie infinitieven die je moet gebruiken.

infinitieven: mikken, schieten, raken

infinitieven: gamen, staren, verliezen

■ 1.2

24

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Ik mik op de roos.

Jij schoot naast de roos.

Het meisje heeft de roos geraakt.

Wij gamen de hele avond.

Jullie staarden naar het scherm.

De jongens hebben de wedstrijd verloren.
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Les 2

	■ Lees de inleiding van het interview met Eefje Depoortere.
	■ Beantwoord daarna de vraag.

Welke job heeft Eefje Depoortere?  

‘Ik verdien niet zoveel als de gamers. Zij zijn de echte sterren.’
Eefje Depoortere uit België is bekend in de hele wereld. Fans kennen haar als 
‘Sjokz’. Die bijnaam gebruikt ze voor haar werk. Eefje presenteert wedstrijden van 
‘League of Legends’ (LoL). Die game wordt steeds bekender in de hele wereld.
Bij LoL strijden twee teams van vijf spelers tegen elkaar. Dat doen miljoenen 
mensen gratis op internet. Tijdens grote tornooien spelen teams op een podium 
met computers. In het publiek zitten soms tienduizenden mensen. Ook op 
internet kijkt een groot publiek mee. Enkele kenners geven commentaar tijdens 
het spel. Net zoals bij sport. Eefje presenteert die tornooien en heeft nadien 
gesprekken met de spelers. Dat doet ze allemaal voor de camera. Eefje woont 
nu in Berlijn, in Duitsland. Wij spraken met haar aan de telefoon.

	■ In de volgende kaders vind je de antwoorden van Eefje tijdens dit verdere interview. 
	■ Formuleer een correcte open vraag bij elk antwoord. 

1  

  

Eefje: Ik studeerde zes jaar universiteit. Eén jaar daarvan was journalistiek. Ik 
wilde graag vertellen over sport. Ik hield van tennis, voetbal, wielrennen … 
Maar na de universiteit wist ik niet goed wat ik wilde.
Ik ging toen terug naar huis in Brugge. Daar speelde ik veel games. Zo ontdekte 
ik de tornooien van LoL. Toen dacht ik: waarom schrijf ik geen artikels over LoL? 
Dat leek me leuker dan schrijven over voetbal. Want ik kende wel al wat van 
LoL. Zo begon ik te schrijven voor websites over games. Na een tijdje kreeg ik de 
vraag om voor de camera te staan. Eerst wilde ik dat niet. Even later heb ik toch 
ja gezegd. In het begin had ik veel last van zenuwen. Later ging het wel beter.

2  

  

Eefje: In België zie je films en reeksen op tv met ondertitels. Ik keek bijvoorbeeld 
naar ‘Friends’ en ‘The Simpsons’. Daaruit leerde ik veel Engels. Ik speelde al veel 
games. Zo leerde ik nog meer Engels. Ik heb wel talent voor talen. Dat was al 
duidelijk als kind. En nu heb ik veel Amerikaanse collega’s.

 ■ 2.1

Gametornooien presenteren.

meerdere antwoorden mogelijk, bv.
Wanneer besloot je om te gaan schrijven over games?

 Waar leerde je zo goed Engels? Hoe komt het dat je zo goed Engels spreekt?
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3

Eefje: Vergelijk het met een fan van voetbal. Ik vind het spannend als de 
Europese ploegen spelen. En ik vind het heel leuk om met hen te spreken 
voor de camera. Het is hard werken, maar ik maak veel plezier. Ik heb 
helaas niet veel vrije tijd. Ik reis veel voor mijn werk. Mijn familie in België 
zie ik maar twee of drie keer per jaar. Ik woon nu in Berlijn. De studio van 
het bedrijf Riot Games is ook in Berlijn. Soms gaat het allemaal snel. 
Vorig jaar was ik meer dan zes weken in Brazilië. Dan heb ik geen zin om 
een weekje naar huis te gaan.

4

Eefje: Dat mag ik niet zeggen. Het team Fanatic veranderde al vaker van 
spelers. Maar de organisatie bestaat sinds het begin van het spel. Daarom 
heb ik een band met hen. Ik ben dus wel blij als Fanatic het goed doet. 
En ik ben blij als Europese teams het goed doen in de wereld.

5

Eefje: Ik ben er al zo lang mee bezig. Ik ben vergeten hoe moeilijk het eerst 
was. Spreek je voor een camera? Dan beoordelen mensen alles wat je zegt. 
Soms heeft dat ook niks te maken met een game. Bijvoorbeeld over mijn 
haar.

Schrijf in twee zinnen een slot bij het interview 
met Eefje.

 Wat is er leuk aan je job?

  Wat is je favoriete team?

 Wat vind je moeilijk aan je werk?

■ 2.2

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Hartelijk dank voor de tijd die je nam om op deze 

vragen te antwoorden. 

Ik wens je nog veel plezier toe bij het presenteren.
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