
Lezen: Het stoomstrijkijzer 

 

Hieronder zie je eerst een tekst.  
Deze tekst moet je goed lezen. 
 

Het stoomstrijkijzer 
 
In dit nummer van Consument en Apparaat besteden we speciale aandacht aan strijkijzers. 
In de vorige nummers vergeleken we wasmachines en drogers.  
Deze maand heeft onze vaste medewerker onderzoek gedaan naar stoomstrijkijzers.  
Hij heeft twee modellen, die onlangs op de markt zijn gebracht, vergeleken. Zodat u als 
consument een goede en afgewogen keuze kunt maken.  
Beide stoomstrijkijzers worden veel verkocht! 
 

 

Hieronder zie je twee kolommen. Het is een vergelijking tussen twee strijkijzers. 

Kijk goed naar de verschillen! 

 
Stoomstrijkijzer Bonza SI 3210 
 
Type                      stoomstrijkijzer 
Vermogen             2100 Watt 
Type strijkzool     Eloxal 
Snoerloos               - 
Lengte snoer         1,95 meter 
Waterreservoir     215 ml 
Regelbare stoom   + 
Stoomstoot            75 g/minuut 
Sprayfunctie          + 
Anti-kalksysteem zelfreinigend 
 
Totaalbeoordeling 
Mogelijkheden      8 
Gebruiksgemak     8 
Degelijkheid          8 

 
Stoomstrijkijzer Mynx GC 1010 
 
Type                      stroomstrijkijzer 
Vermogen             1400 Watt 
Type strijkzool     aluminium 
Snoerloos               - 
Lengte snoer         1,9 meter 
Waterreservoir     150 ml 
Regelbare stoom   + 
Stoomstoot            0g/minuut 
Sprayfunctie          + 
Anti-kalksysteem  zelfreinigend 
 
Totaalbeoordeling 
Mogelijkheden      7 
Gebruiksgemak     7 
Degelijkheid          5 
 

 

Nu gaan we een paar vragen beantwoorden over de bovenstaande tekst en vergelijking. 

Kies het goede antwoord en schrijf dat in je schrift. 

 

 

 

 

 



Dit artikel komt uit: 

1. Een damesblad 

2. Een consumentenblad 

 

Een medewerker is: 

1. Iemand die ook in het bedrijf werkt 

2. Iemand die niet in hetzelfde bedrijf werkt. 

 

 

Bekijk de tabellen, kies het goede antwoord en schrijf dat in je schrift: 

1. De lengte van het snoer van de Bonza SI 3210 is korter 

a. Waar  /  niet waar 

2. In de Mynx GC 1010 kan meer water in het reservoir 

a. Waar  /  niet waar 

3. Beide strijkijzers zijn stoomstrijkijzers 

a. Waar  /  niet waar 

 

Geef antwoord op de volgende vragen. Schrijf de goede antwoorden in een hele zin in je 

schrift. 

1. Welk strijkijzer komt als beste uit de test? 

………………………………………………. 

 

2. Welk strijkijzer gaat waarschijnlijk langer mee? 

………………………………………………. 

 

3. Wat betekent : “een goed afgewogen keuze”? 

…………………………………………………. 

 

 

Bekijk nu het antwoordenblad en kijk goed of je de vragen goed hebt 

beantwoord! 

  



Antwoordblad bij de leesoefening Stoomstrijkijzers 

 

Het artikel komt uit: een consumentenblad. Antwoord 2 is goed! 

Een medewerker is iemand die ook in het bedrijf werkt. Antwoord 1! 

 

Bekijk de tabellen, kies het goede antwoord en schrijf dat in je schrift: 

4. De lengte van het snoer van de Bonza SI 3210 is korter 

a. Waar  /  niet waar 

Niet waar, het is net iets langer! 

5. In de Mynx GC 1010 kan meer water in het reservoir 

a. Waar  /  niet waar 

Niet waar, er gaat minder water in het reservoir! 

6. Beide strijkijzers zijn stoomstrijkijzers 

a. Waar  /  niet waar 

Waar, het zijn allebei stoomstrijkijzers! 

 

 

4. Welk strijkijzer komt als beste uit de test? 

De Bonza SI 3210 komt het beste uit de test 

5. Welk strijkijzer gaat waarschijnlijk langer mee? 

De Bonza scoort een 8 met degelijkheid. De Mynx een 5. De Bonza gaat 

waarschijnlijk langer mee! 

 

6. Wat betekent : “een goed afgewogen keuze”? 

Een goed afgewogen keuze betekent dat je voor het kopen eerst goed naar 

informatie hebt gezocht. Aan de hand van die informatie heb je de keuze 

gemaakt! 

 


