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WATERSPORT
Modder-snorkelen
Watersport is leuk.
Zwemmen, zeilen, roeien ...
die sporten ken je wel!
Maar ken je modder-snorkelen ook?
Geloof het of niet, het bestaat echt!
Modder-snorkelen is al in 1976 bedacht.
Het bestaat dus al meer dan veertig jaar!
Elk jaar doen er honderden mensen mee.
Wat moet je doen?
Vijftig meter snorkelen in zompig water.
De snelste deelnemer wint.
Maar je mag niet zwemmen!
Wat heb je ervoor nodig?
Zwemvliezen, een duikbril
en een snorkel.
Een surfpak is ook erg handig.
Je komt er heel vies uit!
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Onder-water-hockey

hoh-kie

Onder-water-hockey begon
in 1956.
Er was een groep duikers.
Die wilden in de winter ook duiken.
Maar buiten was het te koud.
Dus doken ze in een zwembad.
Daar kwamen ze op het idee
om hockey te spelen onder water.

Er zijn meer rare soorten hockey.
Zoals eenwiel-hockey.
En rolschaats-hockey.
Dat was in 1992 zelfs
een olympische sport!
oo-lim-pie-se
Al was het maar voor één keer.

Je speelt met twee ploegen.
Elke kant heeft zes spelers.
Er is een zware kunststof schijf.
Die moet je in het doel slaan ...
aan de overkant, natuurlijk!
Op de bodem van het zwembad dus.
Wie de meeste punten haalt, wint.
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Zwemmen over het KANAAL
Zwemmen in zee is leuk.
Zeker als de golven hoog zijn.
Maar van Engeland naar Frankrijk?
Nee, dat is mij veel te ver.
Toch doen mensen dat!
Die afstand is 34 kilometer.
Dat is een flink eindje zwemmen.
De eerste man zwom in 1875 het Kanaal over.
Hij had er 22 uur voor nodig.
De eerste vrouw deed het in 1926.
Dat was een olympisch zwemster.
Ze deed er 14 uur en 31 minuten over.
Dat is een heel stuk sneller!
En wie was de jongste zwemmer?
Dat was Thomas in 1988.
Hij was pas 11 jaar oud!
G R O OTEn hij deed er 11 uur en
B R I T TA N N I Ë
54 minuten over.
De snelste oversteek tot nu
Lon den
toe was in 2012.
Toen deed iemand het in 6 uur
HET KANAAL
en 55 minuten!
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Thomas moest aan koud water wennen.
Daarom raakte hij al in 1987
geen warm water meer aan.
Elke douche die hij nam, was ijskoud.
Wat een bikkel!

Een Kanaal-zwemmer is nooit alleen.
Er gaat altijd een volgboot mee.
Die geeft de zwemmer eten en drinken.
En kan hem redden als het moet.

Dit is Mike Hosie.
Hij zwom in 2015 het Kanaal over.
Zwemmer Maarten van der Weijden
ging in 2017 zelfs heen en weer!

KLIFDUIKEN
Dit is een gevaarlijke watersport: klifduiken.
De sporter duikt van een klif af.
Die is tussen de 26 en 29 meter hoog.
Hij kan wel tot 100 kilometer per uur gaan.
Dat is heel hard!
De duiker raakt dus al snel het water:
binnen drie seconden.
De klap op het water is heel hard.
Je moet precies goed in het water duiken.
Anders gaat het mis.

Loe

Er was een man uit Rotterdam.
Hij heette Lou Vlasblom.
Hij maakte de gevaarlijkste duik ooit.
Lou sprong van een hefbrug in het water.
Die brug had de naam De Hef.
Hij was wel 64 meter hoog!
Lou raakte niet gewond.
Dat was op 14 januari 1933.
Twee weken later sprong
een andere man.
Dat was Jan Tabbernee.
Hij stond nog zes meter hoger.
Jan kwam niet goed in het water.
Hij ging dood ...
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SPORT met dieren
Surfende honden
Er zijn heel veel sporten met dieren.
Wat dacht je van honden laten surfen?
In Amerika doen ze dat al jaren.
Het ziet er heel schattig uit.
Soms surfen er meer honden op een plank.
En soms surfen ze tegen elkaar.
Er zijn ook echte wedstrijden.
Welke hond surft het beste?
Is de hond niet bang?
Staat hij goed op zijn plank?
Is hij de snelste?
De honden dragen wel een zwemvest.
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In Nederland kan je hond ook
surfles krijgen.
Vindt jouw hond zwemmen leuk?
Ga met hem surfen!

Olifanten-polo
Olifanten-polo?
Dat is pas een vreemde sport!
Maar waarom ook niet?
Polo wordt meestal op paarden gespeeld.
De spelers hebben een lange hamer.
Daarmee slaan ze tegen een bal.
In Azië doen ze dat dus op olifanten.
Soms snapt de olifant het spel heel goed.
Dan schopt hij zelf tegen de bal.
Of hij pakt de bal met zijn slurf,
en gooit hem in het doel.
Wat knap!
Heel jammer: dat is tegen de regels ...
Dan telt het doelpunt niet.

Elke ploeg heeft
vier olifanten.
Eentje voor het d
oel, drie in het ve
ld.
Elke olifant heeft
een speler
en een temmer.
De speler slaat te
gen de bal.
Dat doet hij met
een polo-hamer.
De temmer stuu
rt de olifant.
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zorbing

Met een kaas of in een bal de berg af.
Is dat een sport?
Ja, net als onder-water-hockey en olifanten-polo.
Overal in de wereld verzinnen mensen de gekste sporten.
Een deel daarvan is nu verboden, zoals dwergwerpen.
Gelukkig maar.
Toch zijn er nog genoeg maffe sporten over.
Kijk maar in dit boek!
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Zoeklicht Dyslexie Informatief
Een boek in heldere taal, vol leuke weetjes, met tekeningen van
Lars Deltrap en superveel mooie foto’s. Voor als je lezen niet zo
makkelijk vindt, maar wel alles wilt weten over sporten.
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