
Sporten en hobby's (B1)

Marianne en Wouter zitten nog op school. Marianne wil later arts worden. Gezondheid vindt ze belangrijk.
Daarom is ze met sport bezig. Ze houdt van zwemmen en fietsen. De ouders van Marianne en Wouter
zeggen dat Marianne een sportief type is.

Wouter is niet sportief. Hij houdt van videogames en tekenen. Daarom krijgt hij weinig lichaamsbeweging.
Zijn moeder zegt dat hij meer moet sporten.

"Waarom ga je niet windsurfen?" vraagt de vader aan Wouter.
"Ik surf liever op internet," antwoordt Wouter.
 
Marianne lacht om haar broer.
De moeder van Marianne en Wouter is ook sportief. Ze houdt van skiën en wandelen. Maar de vader van
Marianne en Wouter is ook geen sportief type. Hij zit liever rustig een boek te lezen. Hij houdt ook van tv
kijken en van luisteren naar muziek. Hij is muzikaal. Hij kan twee instrumenten bespelen: gitaar en viool.

Iedereen in het gezin heeft andere hobby's, maar sommige activiteiten vinden ze allemaal leuk.
Bijvoorbeeld tijd doorbrengen met het gezin, of samen koken. Soms gaan ze met zijn vieren winkelen, of op
bezoek bij familie. In het weekeinde gaat Marianne uit met vriendinnen. Ze gaan dan dansen of bowlen.
Wouter niet, die blijft liever thuis om te gamen.

Heb je de tekst begrepen?
1) Wat weten we over de familie van Marianne?

a) Ze zijn allemaal sportief
b) Ze houden niet van lezen
c) Ze hebben te weinig hobby's
d) Ze zijn met vier personen

2) Welke instrumenten bespeelt de vader?

a) Viool en fluit
b) Viool en trompet
c) Viool en gitaar
d) Viool en harp

3) Wat wil Wouter later worden?

a) Windsurfer
b) Sportief
c) Arts
d) Het staat niet in de tekst

4) Wat doet de familie nooit samen?

a) Familie bezoeken
b) Koken
c) Winkelen
d) Dansen

5) Wie zijn niet sportief in het gezin?

a) Wouter en zijn moeder
b) Alle mannen
c) Marianne en haar vader
d) Alle vrouwen

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/hobbys/ - Oplossingen: 1) d 2) c 3) d 4) d 5) b
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