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WERKBLAD 3: VUL DE GATEN IN DE DIALOOG IN 

Voor de cursist: 

Werk in tweetallen. Jullie krijgen een blad met een dialoog uit het volgende filmfragment. In 
de dialoog ontbreken woorden. Vul de gaten in de tekst in, met woorden of woordgroepen. 
Ze moeten goed passen in de context. Staan er woorden in de tekst die je nog niet kent? On-
derstreep deze. Wanneer jullie klaar zijn, speelt de docent het fragment af en zien we of jullie 
de goede woorden hebben gevonden. We bespreken onbekende woorden en woordgroepen.  

Valentijn: Ehm… Kiki?

Kiki:  O fuck o fuck o fuck … 

 Bezet!

 […]

Valentijn:  Het spijt me dat ik je zo . […] Ik moet alleen wel zo naar m’n 

moeder. […] Ik weet dat het  is, deze hele situatie is … nou ja, 

. Maar na onze ontmoeting van gisteren … Kun je misschien 

even naar buiten komen? Dat praat wat . 

Kiki:  Zeg luister, excellentie, d’r komt wel wat meer bij  dan een 

beetje koekhappen op Koninginnedag. 

Valentijn:  Pardon?

Kiki:  Ja! Wat denk jij nou eigenlijk?! Dat ik me zonder aarzelen, zo hop, aan 

jouw  werp zodat jij me na één dolle nacht weer aan de 

 kunt zetten?

Valentijn:  Dacht je dat ik dat van plan was dan?

Kiki:  Duhh!

Valentijn: (geïrriteerd nu) Het spijt me, maar ik heb behoorlijk mijn  

gedaan om …

Kiki:  Zijn  gedaan! Nou, poeh poeh. Wat heb je gedaan dan? Heb je 

je helemaal  laten rijden? 

Valentijn:  Goed, ik dacht dat …
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Kiki:  Ach man, pleur toch op. Jij hebt nog  je  

voor iets hoeven doen! Jij hoeft alleen maar even met je bakkebaarden te wap-

peren en dan valt iedereen toch wel .

Valentijn: (geïrriteerd) Zeg, wat weet jij daar nou van? 

 […]

Kiki:  trut.

 


