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Boek van de Maand

Match
Buddy Tegenbosch

Leesniveau: **
Match is een verhaal waarin leerlingen vanaf 12 jaar die te
maken hebben met voetbal, ziekte en/of tegenslagen zich
kunnen herkennen. Met name jongens uit de eerste klassen
van het voortgezet onderwijs zullen dit boek graag lezen
doordat ze zich kunnen verplaatsen in de hoofdpersoon.

Onderwerpen
Sport, vriendschap, ziekte, verliefdheid, tegenslag.

Over de auteur
Buddy Tegenbosch is schrijver van realistische romans én piloot. Hij begon met schrijven omdat
hij zijn werk als piloot een beetje saai begon te vinden. Natuurlijk zie je veel van de wereld als je
vliegt, maar het vliegen zelf was steeds hetzelfde. Hij besloot om jeugdromans te gaan schrijven
en dat was een schot in de roos. Zijn eerst boek Pokerface werd een succes en ook de boeken die
daarop volgden zijn populair. Met Match won Buddy Tegenbosch in 2020 de Prijs van de Jonge
Jury.

Geschikt voorleesfragment
Lees deze twee fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten
die je hieronder vindt.

Eerste fragment: pagina 23-27
Jim en Jabbar komen aan op de camping en plotseling is Lola er ook. In dit fragment lees je wat er
dan gebeurt.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen
Bespreek deze punten met je leerlingen of laat ze deze punten voor zichzelf uitwerken en hierna
in groepjes bespreken.

- Welke indruk heb je van Jim, Jabbar en Lola? Wat weet je van ze?
- Met wie zou jij het liefst een gesprek aanknopen? Waar heeft dat mee te maken?
- Lola is erg direct met haar vragen aan Izzy. Kan ze maken dit volgens jou?
- Hoe zou je de sfeer in dit deel omschrijven?
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Tweede fragment: pagina 86-93
Inmiddels is Jabbar weer vertrokken. Lola is nog bij Jim op de camping en heeft opgemerkt dat
Jim veel minder blij op het goede nieuws reageert dan Jabbar. Ze hebben hier in hun tent een
gesprek over.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Jim vertelt waarom hij niet zo blij op Lola reageerde als Jabbar. Begrijp jij
hem?
- Opvallen doordat je ergens goed in bent; niet alleen Jim ervaart het, maar ook Lola.
Wat zijn de positieve gevolgen daarvan? En de negatieve?
- Als jij een vriend of vriendin van Jim zou zijn, hoe zou jij reageren op het
schuldgevoel van Jim?
- Wat verwacht je van de rest van het verhaal?

Lesmateriaal bij Match
Wil je leerlingen na het lezen van dit boek aan de slag laten gaan met opdrachten die hun
leeservaring verdiepen? Kijk dan op Lezenslessen.nl. Hier vind je lesmateriaal bij Match (klikbare
link).

Het lesmateriaal is kant-en-klaar en bestaat uit vier opdrachten waar leerlingen uit kunnen
kiezen. Ze kunnen ervoor kiezen om als een verslaggever verslag te doen van het verhaal, kunnen
zich inleven in een personage of een mening geven over een kwestie die speelt in het verhaal.

Wil je meer weten over het boek? Bekijk dan de boekentip Scoren en verliezen in Match (klikbare
link) op Lezenslessen.nl.

Lesmateriaal Boekentip

Over Lezenslessen
Lezenslessen inspireert en ondersteunt onderbouwdocenten Nederlands bij het
leesonderwijs. Op Lezenslessen.nl vind je lesmateriaal bij specifieke boeken, lespakketten,
boekentips, praktische handvatten en ontdek je meer over het nut en de opbrengsten van
goed leesonderwijs. Kortom: alles om het leesplezier en de leesmotivatie van jouw
leerlingen te verhogen.

https://lezenslessen.nl/product/lesmateriaal-bij-match/
https://lezenslessen.nl/boekentips/scoren-en-verliezen-in-match/

