
Oefenen met luisterteksten A2 – B1    Tekst 1 
 

Bekijk - voordat je gaat luisteren -  nog een keer het “Stappenplan Luisteren”. 

 

Schrijf de antwoorden in je eigen schrift. 

 

Als je klaar bent, open je het antwoordblad van Tekst 1. Daar vind je de juiste antwoorden en 

er wordt uitgelegd waarom je de vraag GOED of FOUT hebt beantwoord. 

 

Dan volgt hieronder de link naar de luistertekst ‘Een bevochten recht: Dansen!’ (vrije lezing 

#52) door Boris van der Ham met 5 vragen: 

Ga naar Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NmzuyMyBgRY 

 

 
Luister naar de tekst en beantwoord de volgende vragen: 

 

Vraag 1 Hoe dachten ouderen aan het begin van de vorige eeuw over dansen? 

A. Stijldansen was ouderwets, en men dacht na over nieuwe 

muzieksoorten. 

B. De nieuwe muzieksoorten werden als een bedreiging gezien, omdat 

het stijldansen zo uit de mode raakte. 

C. Stijldansen was geaccepteerd, maar de nieuwe muzieksoorten waren 

een bedreiging voor het goede gedrag. 

D. Het nieuwe soort dansen had geen stijl en moest daarom worden 

verboden. 

 
Vraag 2 Hieronder staan drie stellingen: 
I.  De dansvloer mocht niet meer dan een vierde van de dancing zijn. 
II.  De dansleider moest goedgekeurd zijn door de burgemeester. 
III.  Elke vier meter mocht er maar één paar dansen. 

https://www.youtube.com/watch?v=NmzuyMyBgRY


 
Aan welke regels moesten dancings zich houden, volgens het fragment? 

A. Alleen stelling II is juist. 

B. De stellingen I en II zijn juist. 

C. De stellingen II en III zijn juist. 

D. Alle stellingen zijn juist. 

Vraag 3 Welk effect hadden de regels voor dancings? 

A. Het dansen had een goede invloed op de jongeren. 

B. Er werd minder negatief over dansen gesproken. 

C. Dansen werd geaccepteerder en kreeg een cultiverende werking. 

D. Ze hadden weinig effect. 

Vraag 4 Wat veranderde er vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw in de houding 
tegenover dansgelegenheden? 

A. Mensen kregen een positiever beeld van de dansgelegenheden. 

B. De omgang tussen mannen en vrouwen verbeterde, waardoor men 

dancings positiever bekeek. 

C. Er kwamen meer muziekfestivals, waardoor dancings minder 

populair werden. 

D. De regering verbood de dancings niet langer, waardoor meer 

mensen dancings durfden te bezoeken. 

Vraag 5 Wat is het doel van dit fragment? 

A. De luisteraar informeren over dansen in de vorige eeuw. 

B. De luisteraar overtuigen dat dansen leuk is. 

C. De luisteraar zich een mening over dansen laten vormen. 

D. De luisteraar overtuigen zich te verdiepen in de geschiedenis van het 

dansen. 


