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1. Krantenartikels: titels en foto’s
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 2.
• Motivatie
 Actualiteit combineren met een les begrijpend lezen? 

Dat zijn 2 vliegen in 1 klap. De Kits-krant is het ideale 
instrument voor zo’n les! In deze les leren de leerlingen 
het belang van een goedgekozen foto of prent én het 
belang van een goede titel kennen. Ook mogen ze zelf 
een vervolgartikel schrijven. De werkbladen kunnen 
gebruikt worden in een les Nederlands, onderdeel 
lezen en schrijven. Ook kan je ze gebruiken in een les 
Wereldoriëntatie of Actualiteit. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen voorspellen het onderwerp van een artikel 

aan de hand van een foto. 
 - De lln. kunnen zichzelf evalueren.
 - De lln. verzinnen een titel aan de hand van een foto en 

een woord uit een artikel.
 - De lln. combineren artikels met bijpassende foto’s. 
 - De lln. lezen een artikel aandachtig.
 - De lln. zoeken extra informatie op over de inhoud van 

een artikel. 
 - De lln. schrijven zelf een vervolgartikel rekening 

houdend met de kenmerken en de stijlvorm van een 
krantenartikel. 

• Werkwijze
 - Instap: Opgelet: geef de Kits-krant nog niet aan de 

leerlingen! Vraag wat de onderdelen van een artikel zijn. 
(titel, foto’s en bijschriften, inleiding, tussentitels, alinea’s, 
slot) Wat moet hen aanspreken opdat ze een artikel 
willen lezen? (Waarschijnlijk zullen ze hier de titel en 
de foto’s bij het artikel opnoemen.) Vertel de leerlingen 
dat de foto bij een artikel onze aandacht moet trekken 
en de voorkennis over het onderwerp al aanspreekt. 
Neem 1 foto uit vraag 1 als voorbeeld. Laat de leerlingen 
opsommen wat ze op de foto zien. Hierna lossen ze vraag 
1 op. Je kan de leerlingen eventueel per 2 aan elkaar laten 
vertellen wat ze zien op de foto’s. Door heel aandachtig 
te beschrijven wat er op de foto’s te zien is, kunnen ze 
misschien wel het onderwerp achterhalen. Vraag de 
leerlingen hoe ze deze opdracht ervaren hebben. Vonden 

ze dit moeilijk of makkelijk? Maak nu ook vraag 2. Ga in 
op hoe zeker de leerlingen zijn van hun voorspelling. Hoe 
beter de beschrijving en voorkennis, hoe dichter ze bij 
het effectieve onderwerp van het artikel zullen zitten. 

 - Kern: Maak opdrachten 3 en 4. Ook hier moeten ze de 
inhoud van de artikels voorspellen. Indien een woord van 
vraag 3 moeilijk is, kunnen de leerlingen het opzoeken 
via de Google woordenboek (zie Digitip op pag. 1). Voor 
je naar vraag 5 gaat, deel je de Kits-kranten uit. Vertel de 
leerlingen dat ze alle artikels kunnen vinden op pag. 2. 
De leerlingen controleren de antwoorden die ze bij de 
vorige vragen gaven. Ga in op foute of eventueel zeer 
correcte voorspellingen van leerlingen. Maak nu ook 
vraag 6. Lees samen met de leerlingen het artikel ‘Bomen 
kappen’. Laat hen luidop vertellen welke foto hierbij zou 
passen. Als leerlingen hier andere ideeën over hebben, 
laat je hen argumenten aangeven waarom hun foto beter 
zou passen. Hierna lezen de leerlingen ook de andere 
artikels grondig. Vraag de leerlingen naar hun favoriete 
artikel. Telkens vat 1 leerling het artikel samen, zodat alle 
artikels kort besproken worden. Laat de lln. nu vraag 7.a. 
invullen. 

 - Slot: Je kan de leerlingen individueel, in duo’s of in 
groepjes laten werken. Leerlingen die hetzelfde artikel 
kozen bij vraag 7.a. kunnen vanaf nu samen werken. Dit 
kan ook afhangen van het aantal computers waarover je 
beschikt. Eerst bedenken de lln. wat ze nog meer willen 
weten over hun gekozen artikel. Ze noteren 3 vragen 
bij vraag 7.b. Daarna proberen ze zelf het antwoord 
op deze vragen te vinden. Bespreek met de leerlingen 
hoe ze hun zoektocht op Google kunnen aanpakken. 
Welke trefwoorden moeten ze intypen om de passende 
informatie te vinden? En waar moeten ze heel goed op 
letten? (de betrouwbaarheid van de gevonden informatie) 
Zodra ze hun antwoorden (of andere informatie) 
gevonden hebben, kunnen ze deze informatie omzetten 
in een artikel bij vraag 7.d. Leg de nadruk op de 
structuur van een krantenartikel. Je kan de nieuwe 
artikels op een zichtbare plek hangen, zodat de andere 
leerlingen de artikels kunnen lezen tijdens het aan- en 
uittrekken van de jassen, het wachten in de rij, op de 
speelplaats …

• Tip

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. 

Beurtelings een artikel uit de Kits-krant en een volledig nieuw artikel.  

Surf naar www.kits.be en voer de websleutel van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties



 Je kan het best op voorhand zelf even zoeken welke extra 
informatie online te vinden is over deze onderwerpen. 
Indien je niet voldoende info vindt bij een bepaald artikel 
laat je dat weg voor vraag 7.

2. Nobele prijzen
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘De terugkijker - Nobel’ op pag. 3.
• Motivatie
 125 jaar geleden stierf Alfred Nobel. In zijn testament 

stond dat er elk jaar op zijn sterfdag 5 Nobelprijzen 
moesten worden uitgereikt. Deze bekroningen waren 
bestemd voor mensen die dat jaar aan de mensheid het 
grootste nut hadden verschaft. De Nobelprijswinnaars 
ontvangen een geldsom afkomstig van de rente van 
Nobels rijkdom. Dit stukje geschiedenis werkt nog steeds 
door in het heden; het is dan ook waardevol om het aan 
onze leerlingen mee te geven. Wie was Alfred Nobel? Wie 
zijn die mensen die zo’n prijs ontvangen? Dat ontdekken 
de leerlingen in deze les. Ze sluit aan bij de leerdomeinen 
Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten wat Alfred Nobel rijk maakte.
 - De lln. weten wat er in zijn testament stond.
 - De lln. kennen de 5 verschillende disciplines waarin 

Nobelprijzen worden uitgereikt.
 - De lln. kennen enkele Belgische Nobelprijswinnaars.
 - De lln. kennen de Nobelprijswinnaars van dit jaar.
• Werkwijze
 - Instap: Bekijk klassikaal het volgende filmpje: 
 https://schooltv.nl/video/malala-yousafzai-strijdster-

voor-onderwijs Achteraf vertellen de leerlingen in hun 
eigen woorden wat ze gezien hebben in het filmpje. Stel 
daarna deze vragen: Wat is de mooiste prijs die je kan 
krijgen, degene die Malala gekregen heeft? (de Nobelprijs 
voor de Vrede) Ze is de jongste winnaar ooit van deze prijs, 
hoe oud was ze toen ze hem kreeg? (17 jaar)

 - Kern: Bekijk nu klassikaal dit filmpje: 
 https://schooltv.nl/video/wat-is-de-nobelprijs-een-

onderscheiding-voor-de-echte-toppers 
 Laat de leerlingen in hun eigen woorden navertellen wat ze 

gezien hebben in het filmpje. Vervolgens lees je klassikaal 
het artikel ‘De terugkijker - Nobel’ op pag. 3 van Kits. 
Laat de lln. in hun eigen woorden navertellen wat ze 
gelezen hebben. De lln. lossen in duo’s de vragen van de 
werkbladen op. Nadien volgt een klassikale verbetering 
en bespreking. Klasgesprek: Waarvoor hebben de 
Nobelprijswinnaars, die de lln. op hun werkblad hebben 
genoteerd, hun Nobelprijs gekregen?

 - Slot: Er bestaan 5 disciplines in de Nobelprijzen: 
Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde, Literatuur 
en Vrede. En er is een officieuze 6de prijs: de prijs voor 
Economie. Stel dat je er nog 2 disciplines aan mocht 
toevoegen. Wat zou je dan kiezen? En aan wie zou je 
die uitreiken? Bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de Beste 
leerkracht. Maak voor 2 personen een oorkonde op een 
wit A4-blad. Wat moet er zeker opstaan? (de voor- en 
achternaam van de persoon die de prijs krijgt en de soort 
Nobelprijs die uitgereikt wordt) Let er op dat je mooie 
oorkondes kan uitreiken, zorg dus voor wat creativiteit op 
je blad!

• Extra
 Lied: Nobelprijs van Clouseau3. Straf de ‘bully’

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Zware straffen voor pestgedrag 

op school’ op pag. 3.
• Motivatie
 Pesten blijkt een hardnekkig probleem. Elke leerkracht, 

elke schoolleiding, de media … zijn ermee bezig en toch 
houdt het pesten niet op. Nog te vaak wordt het probleem 
ontkend of geminimaliseerd door de pester en verborgen 
gehouden door de gepeste. Ook weet de gepeste lang 
niet altijd wat hij/zij moet doen. De laatste jaren speelt 
ook het effect van sociale media, waardoor pesten 
nog gemakkelijker (en onzichtbaarder) is geworden. 
In Frankrijk gaat de regering heel ver om pestgedrag 
aan te pakken en ligt er een nieuw wetsvoorstel op 
tafel waardoor zwaar pesten veel strenger bestraft kan 
worden. Op het werkblad maken we een samenvatting 
van een krantenartikel. We bekijken de meest 
voorkomende manieren van pesten en wat we aan pesten 
kunnen doen. Dit werkblad kan gebruikt worden in een 
les PAV of MAVO.

• Doelstellingen
 - De leerlingen maken een samenvatting van een artikel 

aan de hand van instructies.
 - De lln. geven voorbeelden van soorten pestgedrag.
 - De lln. vullen een vragenlijst in.
 - De lln. berekenen percentages.
 - De lln. zoeken tips tegen pesten.
• Werkwijze
 - Vooraf: Zorg als leerkracht voor een veilig klimaat in 

de klas. Iedereen mag praten of getuigen, maar dit mag 
geen verplichting zijn. Geef aan dat je als leerkracht 
te allen tijde een luisterend oor kan bieden, of iemand 
anders met expertise binnen de school. 

 - Instap: Toon het volgende filmpje aan de klas: 
https://youtu.be/hgwdxNIUYOw. Vraag achteraf of de 
leerlingen dit herkennen. Laat de leerlingen ervaringen 
of verhalen uitwisselen. Daarna ga je over tot het lezen 
van het artikel.

 De eerste opdracht is een ‘leren leren’ opdracht waarbij 
elke leerling individueel een samenvatting maakt van het 
artikel, rekening houdend met de instructies. De tweede 
opdracht is een opdracht in duovorm. De antwoorden 
worden door de leerkracht op het bord geschreven bij 
de desbetreffende categorieën. Bij de derde opdracht 
(onderaan het blad) vult iedereen de vragenlijst anoniem 
in. De leerkracht verzamelt de antwoorden en turft 
ze op het bord. Daarna berekenen de leerlingen de 
percentages. Bij de laatste opdracht kan er in kleine 
groepjes gewerkt worden. De groepjes gaan op zoek 
naar tips rond pesten. De verschillende tips kunnen 
besproken worden en aangepast waar nodig. De beste 
tips kunnen op een A3-blad verzameld worden. Hang dit 
blad op in de klas.

• Tip
 https://www.weektegenpesten.com/lesmateriaal-wees-

een-held-met-elkaar
 Hier vinden leerkrachten nog meer lesmateriaal rond 

‘pesten’.



1. Krantenartikels: titels en foto’s
1.-3. eigen antwoorden
4. 5. PVDA in proces tegen de NMBS / 3. Nijlpaarden besmet / 

1. Everzwijnenplaag / 6. Drillrappers / 4. Wil je geresomeerd 
worden? / 2. Meter Mathilde

5. eigen antwoorden
6.-7. eigen antwoorden

2. Nobele prijzen
1. Alfred Bernhard Nobel – 21 oktober 1833 – Stockholm, 

Zweden-Noorwegen – 10 december 1896 – San Remo, 
Italië – chemicus-industrieel – Nobelprijzen en 
dynamiet

2. Een document waarin iemand schriftelijk vastlegt wat er 
met zijn nalatenschap moet gebeuren na zijn/haar dood.

 Elk jaar moesten er 5 Nobelprijzen uitgereikt worden op 
zijn sterfdag.

 (Waarom? Hij wou dat hij op een positieve manier 
herinnerd zou worden in plaats van als ‘handelaar des 
doods’. Deze bijnaam las hij in een krant en verwees 
naar zijn uitvinding van het dynamiet, dat volop in 
oorlogen gebruikt werd en veel mensenlevens kostte.)

3. … dat jaar aan de mensheid het grootste nut hadden 
verschaft.

4. Een geldsom afkomstig van de rente van Alfred Nobels 
rijkdom (3,3 miljoen euro toen hij stierf). Momenteel 
bedraagt de geldsom ongeveer 1 miljoen euro per prijs.

5. Dynamiet is een heel sterk explosief dat werd gebruikt 
in de mijnbouw, de tunnelbouw en bij de wegenaanleg. 
Maar ook in oorlogen en conflicten.

6. Natuurkunde: François Englert / Scheikunde: Ilya 
Prigogine / Geneeskunde: Albert Claude Christian de 
Duve / Literatuur: Maurice Maeterlinck (foto!) / Vrede: 

Dominique Pire
7. Natuurkunde: Giorgio Parisi, Italië / Scheikunde: 

Benjamin List, Duitsland en David MacMillan, Verenigd 
Koninkrijk / Geneeskunde: David Julius Ardem 
Patapoutian, Verenigde Staten / Literatuur: Abdulrazak 
Gurnah, Tanzania / Vrede: Maria Ressa, Filipijnen 
(foto!) en Dmitri Moeratov, Rusland

3. Straf de ‘bully’
1. eigen titel – Frans wetsontwerp maakt pesten op school 

strafbaar. – 1. Nationaal programma: pestgedrag melden 
via noodnummer – leerkrachten: opleiding om pesten te 
herkennen – leerlingen: ambassadeurs om pesten op te 
sporen – mobiele telefoons zijn verboden (cyberpesten) –  
2. Fatale pesterijen: zelfmoord door pestgedrag via sociale 
media – 3. Geldboetes en celstraffen: geldboetes tot 45.000 
euro – celstraffen tot 10 jaar bij zelfmoord slachtoffer –  
4. Situatie elders: pesten is in België strafbaar – niet alle 
vormen van pesten zijn strafbaar in alle Europese landen

2. uitschelden, openlijk terechtwijzen – spugen, schoppen – 
stukmaken spullen, afnemen spullen – uitsluiten, geruchten 
verspreiden – belastend materiaal online zetten, iemand 
lastig vallen via sociale media / cyberpesten

3. – 4. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 7 
1. a – 2. c - 3. c – 4. b – 5. a
6. c – 7. c – 8. b – 9. b – 10. c 

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen



Krantenartikels: titels en foto’s (1)

1. Wat zie je op de foto? Waarover zou het artikel bij deze foto kunnen gaan?

2. Geef aan hoe zeker je bent van je voorspelling.
  Kleur de hokjes onder je voorspelling. 
 Als je 1 hokje kleurt ben je niet zo zeker; 3 hokjes geeft aan dat je zeer zeker bent van je voorspelling. 

3. Bij elke foto krijg je nu 1 woord uit het artikel. 
 Probeer een titel te verzinnen bij de foto met deze nieuwe informatie. 

Voorspelling:

Voorspelling:
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Foto Woord Titel Ok?

1. Jagen   

2. Meterschap   

3. COVID-19-virus   

4. Bio-crematie   

5. Anti-discriminatiewet   

6. Rapnummers   



Krantenartikels: titels en foto’s (2)

4. Dit zijn de werkelijke titels van de artikels. Zet bij elke titel het nummer van de passende foto.

5. Bekijk nu de artikels op pag. 2 van Kits. 
 • Controleer of je bij vraag 4 het juiste cijfer bij de titels plaatste. 
 Doe dit door  te kleuren als je juist was en  als je fout was. 
 • Nu je de echte titels kent, kan je jouw titel uit vraag 3 beoordelen. 

 Geef jezelf 1  als de titel helemaal niet past. Geef jezelf 3  als je titel heel toepasselijk is. 
 • Bekijk nu ook het onderwerp dat je opgaf bij vraag 1. Was je voorspelling inderdaad zo goed als je dacht? 

6. Er is 1 artikel op deze pagina waar geen foto bij staat. Lees het artikel en geef een beschrijving van de foto die 
je hierbij zou plaatsen als jij de vormgever van de Kits-krant zou zijn. 

  

 

 

7. Lees alle artikels van deze pagina grondig. Welk artikel spreekt jou het meest aan? 

 a. Titel: 

 b. Wat zou je nog extra willen weten over dit onderwerp? Maak er 3 vragen van! 

 → 1. 

 

 → 2. 

 

 → 3. 

 

 c. Zoek extra informatie over dit onderwerp. Probeer je 3 vragen te beantwoorden! 

 → 1. 

 

 → 2. 

 

 → 3. 

 

Nr Titel Juist? Nr Titel Juist?

PVDA in proces tegen NMBS Drilrappers

Nijlpaarden besmet Wil je geresomeerd worden?

Everzwijnenplaag Meter Mathilde
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Krantenartikels: titels en foto’s (2)
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DE KITS-PLOEG WENST ALLE LEZERS EEN PRETTIGE VAKANTIE EN FIJNE FEESTEN!
*

* * *

*

*
*

* *
*

* *

Binnenland
door: 

datum: 

 

 d. De uitgever van de Kits-krant vraagt jou om een vervolgartikel te schrijven!
 Gebruik de informatie die je noteerde in vragen 7.b en 7.c. 
 Let op de opbouw van je artikel: een goed gekozen titel, een korte inleiding waarin je de essentie van je artikel
 uitlegt en daarna het artikel dat je opsplitst in alinea’s (eventueel met tussentitels).
 Vergeet ook niet om een passend slot te noteren!
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Nobele prijzen (1)
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1. Vul het paspoort van Alfred Nobel in.
 Tip: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel

2. Wat is een testament?

 

 

  Zeg in 1 zin wat er in het testament van Alfred Nobel stond.

 

 

3. Wie waren de winnaars? Vul aan.

 Mensen die 

 

4. Wat wonnen ze?

 

 

5. Alfred Nobel verdiende heel veel geld met zijn uitvinding: dynamiet.
 Wat is dat en waarvoor werd dat destijds gebruikt?
 Tip: https://wikikids.nl/Alfred_Nobel 

  

 

 

 

 

Volledige naam: 

Geboren op: 

Geboorteplaats: 

Gestorven op: 
 

Sterfplaats: 

Nationaliteit: 
 

Beroep: 

Bekend van: 
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Nobele prijzen (2)

6. In welke 5 disciplines worden Nobelprijzen toegekend? 
 • Tip: https://wikikids.nl/Nobelprijs 
 Noteer bij elke discipline een Belgische winnaar.
 Bespreek straks met je klasgenoten wat deze 5 mensen precies hebben gedaan.
 • Tip: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_Nobelprijswinnaars 
 Wie zie je op de foto?

 

 

7. Wie waren de winnaars van de Nobelprijzen in 2021?
 Noteer ze per discipline en vermeld ook welke nationaliteit ze hebben.
 Bespreek straks met je klasgenoten wat deze 5 mensen precies hebben gedaan.
 • Tip: https://wibnet.nl/verleden/geschiedenis/wetenschapsgeschiedenis/nobelprijs-wat-is-de-nobelprijs
 Wie zie je op de foto?
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Straf de ‘bully’
1. Maak een samenvatting van het artikel op basis van deze voorwaarden.
 a. Verzin een eigen titel.
 b. De inleiding is 1 korte zin.
 c. Maak gebruik van deze subtitels:
 Nationaal programma – Fatale pesterijen – Geldboetes en celstraffen – Situatie elders
 d. Je hoeft geen volzinnen te gebruiken, korte punten zijn voldoende.
 e. Maak je samenvatting ook visueel aantrekkelijk: kleuren – afbeeldingen – figuren …

2. Er zijn talrijke vormen van pesten. Hieronder vind je de voornaamste.
 Kan je twee voorbeelden geven per categorie?

 a. Verbaal pesten: 

 b. Fysiek pesten: 

 c. Materieel pesten: 

 d. Relationeel pesten:

 e. Cyberpesten: 

 Duid ook aan om welke categorie van pesten het gaat in het voorbeeld in het artikel (Frans meisje van 14 jaar).

4. We gaan op zoek naar nuttige tips.
 a. Wat kan je doen als je gepest wordt?

  

 

 

 

 b. Wat kan je ondernemen als je ziet dat iemand gepest wordt?

 

 

 

 

Ik ben al slachtoffer geweest van pesten. JA NEE

Ik heb al iemand gepest. JA NEE

Ik ben al voor iemand opgekomen die gepest werd. JA NEE

Ik ondernam een keer niets toen iemand gepest werd. JA NEE

3. Vul onderstaande vragenlijst in (anoniem). Verzamel de vragenlijsten.
 Daarna kan je de resultaten in percentages omzetten op klasniveau.

Fo
to

 P
ex

el
s

©
 iS

to
ck

 - 
Zd

en
ek

 S
as

ek



Sluit aan bij de Kits-krant nr. 7 - December 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke bewering over de Dag van de Onschuldige Kinderen klopt niet?
  a. In het oud-Nederlands betekent ‘onschuldig’ eigenlijk ‘onnozel’.
  b. Op 28 december waren kinderen vroeger de baas voor één dag.
  c. De Dag van de Onschuldige Kinderen wordt nog steeds gevierd in Spanje.

2. In welk land heb je voorlopig nog geen wet tegen homogenezing?
  a. in Malta
  b. in Taiwan
  c. in Nederland

3. Hoe kan je de cijfers van de Lokale Integratiescan ook positief bekijken?
  a. Je kan zeggen dat 30 tot 40 procent van de Waaslanders vreemdelingen sympathiek vindt, zodra je ze beter 

leert kennen.
  b. Je kan zeggen dat 60 tot 70 procent van de Waaslanders de aanwezigheid van allerlei culturen zeer verrij-

kend vindt.
  c. Je kan zeggen dat 70 tot 80 procent van de Waaslanders het prettig vindt om buren met een andere her-

komst te hebben.

4. Waarvoor zijn de everzwijnen in Limburg niet verantwoordelijk?
  a. voor auto-ongelukken
  b. voor het beschadigde wegdek
  c. voor vernielde oogsten

5. Welke andere naam krijgt resomatie ook wel eens?
  a. bio-crematie
  b. watercrematie
  c. oplossing

6. In welke zin past het woord alert? Probeer de betekenis van het woord af te leiden met behulp van de zin in Kits.
  a. De NMBS vindt dat loketbedienden in kleine stations niet  zijn.
  b. Het  meisje kreeg van haar vader een passende straf.
  c. De  autobestuurder kan nog net op tijd uitwijken voor een overstekend everzwijn.

7. Wie zijn de Rohingya?
  a. Dat zijn de joden die in Myanmar wonen. Zij zijn daar in de meerderheid.
  b. Dat zijn de moslims die in Israël wonen. Zij zijn daar in de minderheid.
  c. Dat zijn de moslims die in Myanmar wonen. Zij zijn daar in de minderheid.

8. Waarom worden de Nobelprijzen elk jaar rond 10 december uitgereikt?
  a. Omdat 10 december de dag is waarop Alfred Nobel de prijzen bedacht heeft.
  b. Omdat 10 december de sterfdatum is van Alfred Nobel.
  c. Omdat 10 december de dag is waarop Alfred Nobel het dynamiet uitvond.

9. Welke mensensoort leefde het eerst in de omgeving van de Stajnia-grot in Polen?
  a. de homo sapiens
  b. de neanderthaler
  c. Beide soorten leefden daar van bij het begin samen.

10. Waarom wordt het veldritseizoen boeiender vanaf 18 december?
  a. Omdat Wout van Aert dan aan zijn seizoen begint.
  b. Omdat de Belgische veldritvrouwen dan aan hun seizoen beginnen.
  c. Omdat Wout van Aert en Matthieu van der Poel het dan tegen elkaar op kunnen nemen.
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