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‘In de beperking toont zich de meester’, dat 
zei Goethe ooit, de Duitse dichter en denker. 
In gewoon Nederlands: wie het heel kort kan 
houden, die beheerst de stof echt.

Daar hebben wij een leuke oefening bij be-
dacht. Ken je Twitterberichtjes? Het is een 
manier om te sms-en naar internet, zodat je 
berichtje snel door veel mensen gelezen kan 
worden. Het gaat om die snelheid, daarom 
zijn de berichtjes ook maar heel kort: 140 te-
kens per berichtje. Iedere letter, leesteken of 
spatie is een teken.

Nu onze uitdaging:
Kun jij binnen die beperking van 140 tekens 
een verhaal vertellen? Een echt verhaaltje, 
met een hoofdpersoon, iets wat die hoofd-
persoon doet of wat hem/haar overkomt (dus 
een verandering) en een einde, waarin het 
anders is dan aan het begin van je verhaal? 
Kortom, ben jij een Twitter-Meester?

Voor ons verhaal passen we de regels een 
beetje aan: we tellen alleen de letters. 
Spaties en leestekens zijn ‘gratis’ – dus dat 
scheelt een beetje.
We zijn heel benieuwd! Goede Twitterverhalen 
kun je opsturen naar de redactie van Talent 
(kijk voor in deze Talent voor het e-mailadres) 
en als er genoeg goede verhalen binnenko-
men, drukken we ze een keer af!

Tip 1:
Als hoofdpersoon is ‘de pen’ beter dan ‘het 
potlood’, vanwege het aantal letters. ‘Ben’ is 
beter dan ‘Jip en Janneke’ om diezelfde re-
den. En ‘Sebastiaan Judokus’ is geen geschik-
te naam voor de hoofdpersoon van een twit-
terverhaal, begrijp je? Haha! Aan de slag nu!

Tip 2:
Werk met ruitjespapier en blokletters. Dat telt 
gemakkelijker.

A4-problemen
 
Als je nog niet zo bedreven bent met mobiele telefoon of internet, kun je hiermee vast wel 
uit de voeten. Met een simpel vel papier (A4-formaat) en een vriend of vriendin kom je al 
een heel eind. Hoe ver kun je uit elkaar staan met een A4 papier tussen jullie in?
Je moet het papier allebei nog vasthouden, en je meet de afstand tussen de grote tenen 
van de twee deelnemers.

Tip:
Soms kun je veel leren van oude mythen, sagen en verhalen, bijvoor-
beeld die uit de Klassieke Oudheid. Voor dit probleem zou je eens 
kunnen opzoeken wat Koningin Dido voor slims had bedacht, toen ze 
de stad Carthago ging stichten… 

Ben jij een Twitter-meester?
door Els Schrover en Maryan Camps
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Beschrijving van Denksport
Denksport is een productnaam voor aller-
lei verschillende puzzelboekjes die in de 
boekhandel als losse exemplaren te koop 
zijn of waarop men zich kan abonneren.
De puzzelboeken* variëren van inhoud en 
ook in het aantal sterren, die de moeilijk-
heid aangeven.
Er zijn boekjes rond taal (met kruis-
woordpuzzels, doorlopers, cryptogram-
men, beeldrebussen, woordkrakers) en 
puzzels met getallen en rond logisch 
denken (breinkrakers, logikwis, sudoku’s, 
tazuku’s, zeeslag, kamertje verhuren, 
tentje-boompje).
Ze bieden puzzels op diverse cognitieve 
vlakken, die een beroep doen op verschil-
lende intelligenties. 
De puzzels variëren in moeilijkheids-
graad, zodat er voor elk niveau wat is, 
maar kinderen kunnen ook groeien van 
beginner tot expert (van 3 tot 5 sterren 
of van light naar ultra of master).

Wat vraagt het van leerlingen?
Begaafde en hoogbegaafde leerlingen reage-
ren heel wisselend op de verschillende puz-
zels. Sommige kinderen vinden bepaalde puz-
zels, zoals sudoku’s of logikwis, heel leuk en 
maken er het liefst een heleboel, terwijl an-
dere kinderen na een paar keer wel weten hoe 
het moet en er geen uitdaging meer in zien. 
Tegelijk zijn er ook leerlingen die er helemaal 
niet van houden en als je dan doorvraagt ge-
ven ze aan ‘dat ze het toch niet kunnen’.
Het is wel zinvol om leerlingen te stimuleren 
eens andere puzzels te proberen die weer een 
beroep doen op wat minder ontwikkelde vaar-
digheden, en leerlingen die er eigenlijk niet 
aan durven beginnen, toch uit te dagen om 
hun faalangst te overwinnen. Bijvoorbeeld 
door te starten met een puzzel met minder 
sterren.

Wat vraagt het van de leraar?
De leraar zoekt samen met de kinderen ver-
rijkingsmateriaal. Denksport past daarbinnen. 
Niet om hele boekjes door te werken, maar 
juist om af en toe puzzels te maken, variërend 
van inhoud (oplopend in niveau). De leraar 
kijkt mee om te zien of de leerling veelzijdig 
bezig is, maar spreekt ook af, dat een puzzel, 
eenmaal begonnen, ook wordt afgemaakt. Het 
gaat immers om Durven, Doen en Doorzetten.

Hulp is te vinden: internet, klasgenoten, le-
raren, ouders. Laat de leerlingen ook samen 
werken. Ze ervaren de meerwaarde ervan en 
ook hierin kunnen ze leren.
Het is belangrijk dat je als leraar wel regel-
matig meekijkt met de leerling: hoe ga je 
te werk, wat zijn slimme en minder handige 
m anieren om zo’n logikwis op te lossen?
Tip: beheer zelf de oplossingen van de puzzels 
totdat ze gemaakt zijn. Stiekem even kijken is 
erg verleidelijk, zeker als je niet wil weten of 
voelen dat je iets niet weet.

Algemene beoordeling
Verschillende puzzelboekjes van Denksport 
zijn heel geschikt voor onderwijs aan hoogbe-
gaafde leerlingen. Het is wel wenselijk om de 
boekjes gevarieerd in te zetten: laat kinderen 
juist verschillende puzzels maken.
Kinderen hoeven niet hun eigen boekje te 
hebben. Als u een aantal boekjes voor de klas 
aanschaft en uit elkaar haalt (of andere ma-
nieren bedenkt zodat ze vaker te gebruiken 
zijn) dan heeft u heel wat puzzels voor een 
schooljaar.
En.... laat hen zelf eens een puzzel, zoals een 
breinbreker, sudoku of logikwis voor elkaar 
ontwerpen! Daarin kunnen kinderen laten 
zien dat ze de structuur van puzzel doorzien. 
En zo’n puzzel waterdicht en eenduidig ma-
ken? Dat is een hele prestatie! Denksport is 
een sport bij uitstek voor slimme kinderen.
Denksport is ook Durven-Doen-Doorzetten. 
Daag uw kinderen uit! 

*  Enkele titels die geschikt zijn: Logikwis, 
Beeldpuzzels, Filippines, Cryptogrammen-
bundel, Variapocket, Breinbrekers. Min-
der geschikt lijken: Zweedse doorlopers, 
Woordzoekers, Braintrainer.

 Zie ook www.denksport.com

Anneke Noteboom/Nora Steenbergen (SLO)

Fo
to

: A
nn

ek
e 

N
ot

eb
oo

m

Talent • jaargang 12 • nr. 1 • februari 2010

Denksport: Durven 
Doen en Doorzetten

Durven, doen en doorzetten zijn mooie eigenschappen waar je ver 
mee kunt komen. De puzzelboekjes van Denksport stimuleren deze 
eigenschappen. Maar zijn ze geschikt verrijkingsmateriaal?  

Materiaal: Puzzelboekjes van Denksport
Prijs: variërend van  € 2,25 tot € 4,95

Verkoopadres: boek- en tijdschrift-
handels, tijdschriftenkiosks

Doelgroep: vanaf ± 9 jaar


