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(1) vol 
(2) benen
(3) bol/hol
(4) weggezogen
(5) andersom
(6) verrassend

(7) cliché
(8) jezelf
(5) andersom
(6) verrassend
(9) gestouwd

(10) pas

werkblad 1-1 en 1-2

5 Veldhuis & Kemper  –
Te blond 

Antwoorden

werkblad 2
1 de riem [de riemen] = i een smalle band, meestal van leer, waarmee je iets kunt  

vastmaken.

2 de huid [de huiden] = e de buitenste laag van het lichaam = het vel.

3 naakt = g zonder kleren = bloot. 

4 verrassend = j iets wat je niet verwacht. 

5 helder = d mooi en duidelijk klinken.

6 doortastend = c niet aarzelen bij het oplossen van problemen.

7 meedoen [deed mee, heeft meegedaan] = f samen met anderen doen = deelnemen.

8 de blik [de blikken] = b de manier waarop je naar iets kijkt.

9 ontwijken [ontweek, heeft ontweken] = h proberen niet te ontmoeten of te treffen  

[iemand ontwijkt iets of iemand]. 

10 afdoen [deed af, heeft afgedaan] = a iets uittrekken, van je af halen. 
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1 Wat is het centrale thema van dit lied?

 Uiterlijk.

2 Bedenk een andere titel voor ‘Te blond’.

 Eigen antwoord

3 Waar of niet waar? 

 a Er is te veel vet weggezogen.  waar  niet waar

 b Er zijn te weinig rimpels weggehaald.  waar  niet waar

 c De ogen zijn helder en doortastend.  waar  niet waar

4 Welke basisemotie probeert het lied over te brengen?

  a blij

  b boos

  c bang

  d bedroefd

5 Wat bedoelen de auteurs van het lied met de uitspraak ‘wat me raakt’? 

 Wat me ontroert.

6 Waarom vinden de auteurs van het lied dat de ogen niet bij het lijf passen?

 De ogen hebben klasse, het lijf niet.

werkblad 4
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2 Te blond – Veldhuis & Kemper
Je haren zijn te blond 

Je lippen veel te vol 

Je borsten zijn te groot

En je blouse staat veel te bol

Je benen zijn te lang

En je riem is veel te groot

Je broek zit veel te strak

En je buik is veel te bloot

Je rug die staat te hol

Je hakken zijn te hoog

Je huid die staat te strak

En je haar is veel te droog

Te veel vet is weggezogen

Te veel rimpels weggehaald

Alles is te naakt

Maar wat me raakt

Dat zijn je ogen

Ogen die niet passen

Bij een lijf of andersom

Want je ogen hebben klasse

Ook al weet ik niet waarom

Je hebt ogen die verrassend zijn

Die helder en doortastend zijn

Haal die waas van je gezicht

Want je ogen zitten dicht

Van top tot teen cliché

Maar je ogen doen niet mee

Logisch is het niet

Ik denk niet eens dat je het ziet

Als je naar jezelf kijkt

En je eigen blik ontwijkt

Alles wat je bent

Is maar 1% je ogen

Ogen die niet passen

Bij een lijf of andersom

Want je ogen hebben klasse

Ook al weet ik niet waarom

Je hebt ogen die verrassend zijn

Die helder en doortastend zijn

Haal die waas van je gezicht

Want je ogen zitten dicht

En als je het hebt weggehaald

Afgedaan en terug gestouwd

Dan zijn jouw ogen vrij

En zie ik pas

Wie je bent

Want je ogen die zijn jij

Die zijn jij 

Die zijn jij

Die zijn jij

Die zijn jij

Die zijn jij

Die zijn jij

werkblad 5-1 en 5-2
1 Ze beschrijven een kenmerk van een persoon of een ding. 
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3 

Bepaald Onbepaald

Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud

blond de blonde haar de blonde haren een blonde haar blonde haren

bloot de blote buik de blote buiken een blote buik blote buiken

bol de bolle blouse de bolle blouses een bolle blouse bolle blouses

doortastend het doortastende oog de doortastende ogen een doortastend oog doortastende ogen

hol de holle rug de holle ruggen een holle rug holle ruggen

hoog de hoge hak de hoge hakken een hoge hak hoge hakken

lang het lange been de lange benen een lang been lange benen

vol de volle lip de volle lippen een volle lip volle lippen

strak de strakke broek de strakke broeken een strakke broek strakke broeken

weggehaald de weggehaalde rimpel de weggehaalde rimpels een weggehaalde rimpel weggehaalde rimpels


