Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2022)
opdrachten niveau C

Invictus Games
Misschien heb je er weleens van gehoord: de Invictus Games. Dit is een speciaal
sportevenement voor gewonde veteranen, bedacht door de Britse prins Harry. In
2022 komen de Invictus Games naar Nederland. In deze les lees je er meer over.
Deze les
Het actief lezen en de sleutelvragen in opdracht 1 helpen je om de tekst goed te
begrijpen.
In opdracht 2 maak je een schema bij de tekst.
Bij opdracht 3 beantwoord je vragen over de tekst.
In opdracht 4 ontwerp je een speciaal spandoek om de sporters aan te moedigen.

Actief lezen
1. Lees de tekst actief. Noteer bij elk stukje tekst aantekeningen, zoals vragen die je bij
de tekst hebt. Kom je woorden tegen die je niet (goed) kent? Onderstreep deze dan
in de tekst.
2. Bij de tekst horen enkele sleutelvragen. Je vindt ze op de volgende pagina.
Beantwoord na het lezen deze sleutelvragen.

Foto: Bart Maat (ANP)
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Sleutelvragen
Tijdens het lezen
Inleiding

1. Welk doel heeft de organisatie van de Invictus Games
voor ogen?

Onoverwonnen

2. Wie doen er mee aan de Invictus Games?
3. Leg in je eigen woorden uit waarom de Invictus Games zo
heten.

Prins Harry

4. Wat heeft de Britse prins Harry met de Invictus Games te
maken?

500-20-10

5. Waar staan de getallen 500-20-10 voor?

Sport als middel, niet als

6. Waarin verschillen de Invictus Games van de Olympische

doel

en Paralympische Spelen?
7. Volgens Mart de Kruif, voorzitter van de stichting Invictus
Games Den Haag 2022, is het deelnemen aan de Games
voor bijna alle sporters een belangrijke stap geweest op
de route naar herstel. Welke drie redenen noemt hij
daarvoor?
8. Bedenk zelf waarom er op de Games toch medailles
worden uitgereikt.

Uitlaatklep

9. Wat is de boodschap die zitvolleybalster Kelly Gerritsen
heeft over de Invictus Games?

Na het lezen
10. Ga jij naar de Invictus Games kijken? Leg uit waarom wel/niet.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Een weetjesschema invullen
In de tekst heb je veel kunnen lezen over de Invictus Games, die dit jaar in Nederland
worden gehouden. Waarschijnlijk heb je na het lezen van de tekst een hoop nieuwe
dingen geleerd; allemaal weetjes. Deze weetjes zijn niet alleen leuk en interessant om te
weten, maar ook reuze handig. Ze breiden namelijk jouw voorkennis over dit onderwerp
uit! Zo snap je andere teksten die over dit onderwerp gaan sneller en beter. Zoek de
weetjes in de tekst en vul ze in in het weetjesschema. Van ieder weetje vind je in het
schema een kernwoord. Zoek het weetje erbij. Let op: soms passen meerdere weetjes bij
een kernwoord!

weetjesschema
Kernwoord

Weetje

Invictus

Prins Harry

Prinses Margriet

tien sporten

Sportcampus Zuiderpark

medailles
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Vragen over de tekst beantwoorden
1.

In de inleiding lees je dat aan de Invictus Games (oud-)militairen meedoen die
tijdens hun werk geestelijk of lichamelijk gewond zijn geraakt. Welke synoniemen
voor de woorden geestelijk en lichamelijk vind je verderop in de tekst?
____________________________________________________________________

2.

Wat betekent het lustrum (regel 31)?
____________________________________________________________________

3. Lees het stukje tekst onder het kopje 500-20-10 nog eens. Waarom mogen alle
deelnemers twee vrienden of familieleden naar het evenement meenemen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Wat is een medaillespiegel (regel 64)?
____________________________________________________________________
5. Wat betekent de uitdrukking ouwe-jongens-krentenbrood (regel 68-69)?
____________________________________________________________________
6. In de tekst komt zitvolleybalster Kelly Gerritsen aan het woord. Zij nam in 2016 en
2017 deel aan de Invictus Games. Stel dat jij haar zou mogen interviewen over haar
ervaringen, wat zou je haar dan willen vragen? Bedenk ten minste vijf vragen en
schrijf ze hieronder op:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Een spandoek ontwerpen
In de tekst heb je gelezen dat erkenning van de maatschappij voor de gewonde (oud-)
militairen erg belangrijk is. Een manier om onze waardering voor deze veteranen te laten
blijken is door ze aan te gaan moedigen tijdens de Games. Nóg leuker is om onze
waardering ook toonbaar te maken met een mooi spandoek.
Hieronder vind je zo’n spandoek. Schrijf er een mooie, ontroerende, pakkende of
grappige boodschap op voor de sporters. Je kunt je boodschap extra aankleden met een
of meer tekeningen. Maak er wat moois van! Tip: je kunt je spandoek natuurlijk ook op
een groter vel papier maken.
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