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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van De grote voetbalfinale

Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf iets 
extra’s toevoegen. In al mijn boeken staan dingen die je “uit kunt lichten” 
(waar je dus extra informatie over kan zoeken om er meer over te kunnen 
vertellen). Dat maakt je boekenbeurt of spreekbeurt nog interessanter! 
Hieronder vind je een paar tips.

WAAR GAAT HET BOEK IN HET KORT OVER?
Heel Muizeneiland staat op zijn kop voor de twee finales om de Grote Muizeneiland Cup. 
De twee favoriete elftallen van Geronimo staan in de finale en moeten het opnemen 
tegen twee nieuwe teams. Zij worden gesponsord door Madame NO met haar motto: 
Winnen! Waar dan ook, wanneer dan ook en hoe dan ook! Maar over deze teams 
doen vreemde geruchten de ronde. Telkens als ze in het veld staan gebeurt er iets 
vreemds en altijd bij de tegenstander. Hmm, dat zaakje stinkt! Geronimo wil tijdens 
de wedstrijden een oogje in het zeil houden, maar het lijkt alsof hij op alle mogelijke 
manieren wordt tegengewerkt. Het wordt een muizenissige finale!

De basistips voor een boekenbeurt of spreekbeurt vind je op www.wakkeremuis.nl bij spreekbeurten.

    Tip 1
Zoals bij elke sport zijn er ook bij voetbal regels waar alle 
spelers zich aan moeten houden. Denk aan: de bal niet 
buiten de lijnen spelen (want dan is de bal uit en krijgt de 
tegenstander de bal), niet in je eigen doel schieten (want 
dat is dan een punt voor de tegenstander) en het aantal 
spelers dat er in een team moet zitten. Er zijn zelfs regels 
over hoe groot het veld moet zijn en waar de bal aan moet 
voldoen. Kies de belangrijkste regels en leg ze uit aan de klas. 
Misschien kun jij wel voor eens en voor altijd aan iedereen 
duidelijk maken wat buitenspel is! Tip: gebruik het bord. Soms 
zegt een tekening meer dan duizend woorden. 

DE GROTE 
VOETBALFINALE
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  Tip 2
Geronimo is door het dolle heen wanneer zijn favoriete teams zich 
geplaatst hebben voor de finale. Zij hebben de tegenstander steeds verslagen en 
gaan nu strijden om de eerste plaats! Kun jij uitleggen aan de klas wat deze teams in de aanloop 
naar de finale allemaal hebben moeten doen om zover te komen? Denk aan: heel veel trainen (van 
zowel het spel als van de conditie), goed samenwerken, weinig balverlies en natuurlijk scoren! 

    Tip 3
De teams strijden om de Grote Muizeneiland Cup. Aan welke belangrijke 
wedstrijden kunnen voetbalteams in Nederland meedoen? En in Europa? 
En in de wereld? Noem ze op en vertel er wat over. Zijn er kinderen in 
de klas die al deze wedstrijden volgen? 

    Tip 4
Teken (van tevoren) een voetbalveld op het bord. Compleet 
met alle lijnen (doelgebied, strafschopgebied, middenlijn 
etc.). Zoek op internet de maten en afstanden en de 
namen van alle lijnen en leg alles uit aan de klas. 
• Waar moet een speler staan als hij een penalty 

neemt? 
• Op welk punt van het veld begint het spel? 
• Wanneer is het buitenspel? 
Als je tijd hebt, kun je misschien zelfs de verschillende opstellingen aan de klas uitleggen 
(4-3-3 / 4-4-2). Zo maak je het voetbal zelfs voor iemand die er niets vanaf weet begrijpelijk … 
en daardoor veel leuker!

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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