
Mijn sport is top!

Dit kan ik al!
■ Ik kan een artikel schrijven en daarbij rekening houden met eigenschappen 

van een artikel.

Sportpaspoort van Mark Tijsmans

■ Beluister het interview.
■ Vul het schema aan.
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Welke sporten?

lopen

fietsen

Hoe vaak sporten?

3 × per week

Welke sporten zeker nooit?

bungeejumpen/

elastiekspringen/

wielrennen

sportidolen?

Lance Armstrong

Kim Gevaert

Tia Hellebaut

Kim Clijsters

Justine Henin

overwinningskreet?

Oef!

toppunt?

Musical, Romeo en

Julia
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Een interview

■ Lees het interview.
■ Plaats de volgende woorden op de juiste plaats in de pijlen.

antwoord – inleiding – bron – titel – vraag – slot – midden – schrijver

Als ik op reis ga, is het altijd om te klimmen
Vakantie is voor veel mensen een tijd om uit te rusten. Maar sommige mensen kiezen liever voor een 
andere soort vakantie. Gilles Royon (29 jaar) hangt bijvoorbeeld graag aan de wand van hoge rotsen. 
Hij is klimmer en lesgever bij de organisatie Vertical Thinking.

Toen we Gilles belden, hing hij 100 meter hoog aan een rots. Dat was niet de beste plaats voor een 
interview. Enkele dagen later was Gilles gewoon thuis. Hij antwoordde met plezier op al onze vragen 
over klimmen.

Wanneer ben je begonnen met klimmen?
Gilles Royon: Ongeveer tien jaar geleden. Ik begon met klimmen in een zaal in Gent. 
Ik studeerde voor master in de Lichamelijke Opvoeding. Tijdens die studie kreeg ik een 
aantal uren les in klimmen. Ik vond dat meteen een heel fijne sport. 

Wat is de moeilijkste vorm van klimmen?
G.R.: Bij voorklimmen moet je de meeste techniek gebruiken. Het is ook geestelijk 
moeilijker. Je maakt het touw vast op regelmatige afstanden. Maar die liggen soms vrij ver 
uit elkaar. Soms klim je twee meter boven het laatste punt waar je touw vastzit. Val je? 
Dan kom je meteen vier meter lager uit. Dat is even schrikken.

Hoe weet je waar je je touw kunt vastmaken?
G.R.: In sommige rotsen zitten al haken. Iemand heeft zo al verschillende wegen naar 
omhoog voorbereid. Dat is sportklimmen. Daarbij probeer je een zo moeilijk mogelijke weg 
te klimmen. Je probeert steeds beter te worden. Er zijn natuurlijk ook veel rotsen waar geen 
haken in zitten. Daar doe je aan ‘traditioneel’ klimmen. Je moet zelf je touw vastmaken met 
kleine haakjes en klemmen. Die spannen zichzelf op in een spleet in de rots. Daar heb je 
nog meer ervaring voor nodig dan voor sportklimmen.

Waar in België kun je gaan rotsklimmen? 
G.R.: In België zijn ongeveer 50 plaatsen met grote rotswanden. De bekendste en de 
grootste is Freÿr in de provincie Namen. Daar kun je meer dan 600 routes klimmen. Je kunt 
er zeker tot 80 meter hoog gaan. Er zijn ook een heleboel kleinere rotsen, waar je ongeveer 
10 tot 20 verschillende wegen naar omhoog kunt klimmen.

Wie is momenteel een bekend Belgisch klimmer of klimster?
G.R.: De laatste jaren doen veel Belgische klimmers het goed op grote tornooien. 
Denk maar aan Anak Verhoeven. Zij werd pas nog Europees kampioen in het 
muurklimmen. Dat heeft veel invloed. Door die mooie verhalen beginnen veel mensen 
ook met klimmen. Op de volgende Olympische Spelen is klimmen er voor het eerst bij. 
Dat zal ook voor veel nieuwe klimmers zorgen.

Het was erg aangenaam om met jou te kunnen spreken. Bedankt voor de tijd die je vrijmaakte. 
Veel succes bij de volgende klim!

G.R.: Geen probleem. Tot ziens.

R. Meert bron: Wablieft nr. 1156, 16/08/2017, www.wablieft.be
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde wat de onderdelen van een interview zijn.

• Ik leerde open vragen formuleren.

• Ik leerde mijn interview voorbereiden door extra informatie op te zoeken.

Interview Ruben Schaken

	■ Lees de aandachtspunten voor een goed interview.
	■ Kijk en luister naar het interview.
	■ Kruis de aandachtspunten aan waar de reporters het goed doen.

 De reporters kijken de geïnterviewde aan. 
 De reporters tonen interesse in wat er gezegd wordt (door te knikken of te hummen).
 De reporters stellen hun gast voor tijdens de inleiding en geven het doel van het interview weer.
 Tijdens het interview worden vooral open vragen gesteld.
 Het interview wordt afgesloten met een bedanking.
 De reporters stellen boeiende, gedurfde vragen die de geïnterviewde uitdagen.

Heb je nog een vraag?

	■ Noteer zelf twee boeiende, open vragen voor jou geïnterviewde.

 

•   

 

•   

 

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET SCHRIJVEN

Ik weet waarover ik ga schrijven.

Ik hou rekening met het teksttype: het interview.

Ik zoek extra informatie op.

Ik weet wat mijn schrijfdoel is.

Ik denk na over hoe ik de schrijftaak zal aanpakken.
– Ik maak gebruik van open en boeiende vragen.

– Ik schrijf een correcte inleiding en slot.

Ik raadpleeg verschillende bronnen.

Ik durf te selecteren.
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meerdere antwoorden mogelijk
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