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De lekke band 
 
Lars fietst op de straat.  
Het is lekker weer.  
De winter is nu echt verdwenen.  
Het is _____1. geworden.  
Op de straat ligt een grote, geroeste spijker. 
Maar Lars ziet de ______2. niet.  
Hij rijdt er dwars doorheen met zijn fiets.  
Zijn band zegt pang en Lars slingert door de 
straat.  
 
Hij _____3. bijna om.  
Maar Lars kan zich nog net opvangen.  
Hij staat stil met zijn fiets.  
Lars is erg ______4.  
Een aardige vrouw vraagt hoe het met hem 
gaat.  
Gelukkig heeft hij zich geen pijn gedaan.  
 
Lars staat een tijdje stil.  
Hij moet nog even bij komen van de schrik.  
Dan pakt hij zijn fiets.  
Lars loopt met zijn _____5. aan de hand 
naar huis.  
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Helaas voor hem begint het te regenen.  
En het is niet een beetje ______6.  
Nee, het komt met bakken uit de lucht vallen.  
Lars wordt kletsnat.  
Ook dat nog, denkt Lars.  
Een kapotte _____7., regen, het zit me niet 
mee vandaag.  
 
Lars begint iets harder te lopen.  
Hij wil naar huis!  
Thuis wacht zijn moeder met een warm kopje 
thee.  
Lars haat regen.  
En hij vindt het helemaal niet leuk van de 
lekke band.  
Hij heeft pas net een nieuwe fiets.  
En nu moet hij al een andere band kopen.  
 
Gelukkig is hij al snel thuis.  
Zijn vader stelt voor om de band van zijn 
fiets te maken.  
Dan hoeft hij alleen een keer de auto te 
wassen.  
Lars haalt opgelucht adem.  
Hij zal snel weer kunnen _____8. op zijn 
nieuwe fiets.  
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Vul aan, wat komt op de streep?  
Zet een rondje om het goede antwoord 
 

1. a. zomer  
b. lente 
c. herfst 

2. a. grond  
b. punaise 
c. spijker 

3. a. valt  
b. loopt 
c. fietst 

4. a. blij 
b. geschrokken 
c. tevreden 

5. a. fiets  
b. auto 
c. tas 

6. a. hagel  
b. sneeuw 
c. regen 

7. a. band  
b. knie 
c. tas 

8. a. rijden  
b. stunten 
c. fietsen 

 


