
Refrein:
1. Ik wil dat je niet wegloopt
2. En met de nacht verdwijnt
3. Honderddertig op de vluchtstrook
4. Om bij jou te zijn
5. Ik ben niet gek en waar rook is vuur, schat
6. Maar ken mezelf en wil dit niet kwijt
7. Honderddertig op de vluchtstrook
8. Zolang we samen zijn

9. Je vraagt me waarom ik je ontwijk
10. Omdat je rondjes om me heen loopt
11. Jij bent zo
12. Jij rent pas als ik me omdraai
13. Je omsingelt me met wanhoop
14. Is echt zo

15. Ik wil je bellen, maar het gaat niet
16. Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie
17. Ik dacht altijd: echte liefde dat bestaat niet
18. Maar schijn bedriegt, kijk hoe Cupido weer raak schiet
19. Zoveel frustratie
20. En luister

21. Ik
22. Ik wil niks liever
23. Ben verblind door je liefde
24. Ja en als je me mist
25. Laat het me weten
26. Z.s.m. voordat ik gone, gone, gone

Refrein

27. En ik geef toe
28. Ik ben soms gewoon een klootzak
29. Maar wat er ook gebeurt
30. Jij komt altijd terug bij mij
31. En ik weet nog dat je mij zei
32. Ik wil dat je me vastpakt
33. Maar beter neem ik afstand
34. Straks doe ik jou weer pijn (Weer pijn)

35. Je maakt me manisch, panisch
36. Elke keer weer irritaties
37. Weinig communicatie
38. Helpt niet je aan je reputatie
39. Nee, we worden pas één
40. Als je werkt met twee
41. Of we doen het nu samen
42. Anders liever alleen

43. Ik
44. Ik wil niks liever
45. Ben verblind door je liefde
46. Ja en als je me mist
47. Laat het me weten
48. Z.s.m. voordat ik gone, gone, gone ben

Refrein

Vluchtstrook
Kriss Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney K. (2021)  



Moeilijke woorden:
Markeer de woorden in de tekst en schrijf de betekenis op. 
- hyperventilatie (r. 16): ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- frustratie (r. 19): ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
- manisch (r. 35): ……………………………………………………………………………………………………………...........................
- panisch (r. 35): …………………………………………………………………………………………………………….............................
- communicatie (r. 37): ……………………………………………………………………………………………………………................ 
- reputatie (r. 38): ……………………………………………………………………………………………………………...........................

Eigen woordenschat:
Staan er woorden in die je nog niet kent? Schrijf ze eerst op en zoek dan het antwoord op.
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................

Woordenschat

Vragen over de tekst
Vraag 1:
In regel 3 lees je ‘honderddertig op de vluchtstrook’. Lees verder in de tekst. 
Wat is de reden dat dit gebeurt? 
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Vraag 2:
In regel 5 lees je het spreekwoord ‘waar rook is vuur, schat’. 
Wat betekent dat spreekwoord?
………………….…………………………………………………………………………………………................................................................



Vraag 4:
In regel 5 lees je ‘je vraagt me waarom ik je ontwijk’. Lees verder in de tekst.
Wat is daarvan de reden?
………………….…………………………………………………………………………………………................................................................. 

Vraag 5 :
In regel 13 lees je ‘je omsingelt me met wanhoop’. 
Wat bedoelt de schrijver hiermee?
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Vraag 6:
In regel 15 lees je ‘ik wil je bellen, maar het gaat niet’. Lees verder in de tekst.
Waarom gaat dat niet? Licht je antwoord toe. 
………………….………………………………………………………………………………………….................................................................

Vraag 7:
In regel 18 lees je ‘maar schijn bedriegt’. 
Wat betekent schijn bedriegt?
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Vraag 8:
In regel 18 lees je ‘kijk hoe Cupido weer raak schiet’. Lees terug in de tekst.
Wat wordt hier bedoeld?
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Vraag 9:
In regel 23 lees je ‘ik ben verblind door de liefde’. 
Wat wordt hiermee bedoeld?
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................



Vraag 1:
Waarom heet het liedje ‘vluchtstrook’? Zoek bewijzen in de tekst waarom de schrijver de 
vluchtstrook wil gebruiken. Gebruik zinnen uit de tekst. 
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Vraag 2:
Zijn de twee personages nu nog samen denk je? Licht je antwoord toe.
………………….………………………………………………………………………………………….................................................................

Vraag 3:
De tekst gaat over het rijden op een vluchtstrook. 
Is dit toegestaan in Nederland? 
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Wanneer zou jij er gebruik van maken?
………………….…………………………………………………………………………………………..................................................................

Diepere betekenis van de tekst

Vraag 10 :
De tekst gaat over twee personen. Met welk woord worden deze twee personen omschreven? 
…………………….…………………………………………………………………………………………...............................................................

Vraag 11:
Noem 3 redenen waarom de relatie tussen de twee personages niet werkt.
1.  ………………….…………………………………………………………………………………....................................................................
2.  ………………….…………………………………………………………………………………....................................................................
3.  ………………….…………………………………………………………………………………....................................................................



Refrein:
1. Ik wil dat je niet wegloopt
2. En met de nacht verdwijnt
3. Honderddertig op de vluchtstrook
4. Om bij jou te zijn
5. Ik ben niet gek en waar rook is vuur, schat
6. Maar ken mezelf en wil dit niet kwijt
7. Honderddertig op de vluchtstrook
8. Zolang we samen zijn

9. Je vraagt me waarom ik je ontwijk
10. Omdat je rondjes om me heen loopt
11. Jij bent zo
12. Jij rent pas als ik me omdraai
13. Je omsingelt me met wanhoop
14. Is echt zo

15. Ik wil je bellen, maar het gaat niet
16. Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie
17. Ik dacht altijd: echte liefde dat bestaat niet
18. Maar schijn bedriegt, kijk hoe Cupido weer raak schiet
19. Zoveel frustratie
20. En luister

21. Ik
22. Ik wil niks liever
23. Ben verblind door je liefde
24. Ja en als je me mist
25. Laat het me weten
26. Z.s.m. voordat ik gone, gone, gone
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27. En ik geef toe
28. Ik ben soms gewoon een klootzak
29. Maar wat er ook gebeurt
30. Jij komt altijd terug bij mij
31. En ik weet nog dat je mij zei
32. Ik wil dat je me vastpakt
33. Maar beter neem ik afstand
34. Straks doe ik jou weer pijn (Weer pijn)

35. Je maakt me manisch, panisch
36. Elke keer weer irritaties
37. Weinig communicatie
38. Helpt niet je aan je reputatie
39. Nee, we worden pas één
40. Als je werkt met twee
41. Of we doen het nu samen
42. Anders liever alleen

43. Ik
44. Ik wil niks liever
45. Ben verblind door je liefde
46. Ja en als je me mist
47. Laat het me weten
48. Z.s.m. voordat ik gone, gone, gone ben

Refrein
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Moeilijke woorden:
Markeer de woorden in de tekst en schrijf de betekenis op. 
- hyperventilatie (r. 16): teveel ademhalen (waardoor je paniek krijgt) 
- frustratie (r. 19): ergernis, teleurstelling, hevige irritatie
- manisch (r. 35): ziekelijk opgewekt 
- panisch (r. 35): paniek(erig), angst, grote schrik
- communicatie (r. 37): een middel om informatie over te dragen
- reputatie (r. 38): bekendheid, goede naam, de manier waarop iemand bekend is

Eigen woordenschat:
Staan er woorden in die je nog niet kent? Schrijf ze eerst op en zoek dan het antwoord op.
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................
………………….…………….          ……………………………………………………………………………...........................................

Woordenschat

Vragen over de tekst
Vraag 1:
In regel 3 lees je ‘honderddertig op de vluchtstrook’. Lees verder in de tekst. 
Wat is de reden dat dit gebeurt? 
De schrijver wilt zo snel mogelijk bij ‘jou’ zijn, dus geeft hij plankgas op een baan (vluchtstrook) die 
vrij is, zodat hij sneller is (omdat je daar eigenlijk niet mag rijden). 

Vraag 2:
In regel 5 lees je het spreekwoord ‘waar rook is vuur, schat’. 
Wat betekent dat spreekwoord?
Waar geruchten over wangedrag zijn, zal er ook wel iets mis zijn



Vraag 4:
In regel 5 lees je ‘je vraagt me waarom ik je ontwijk’. Lees verder in de tekst.
Wat is daarvan de reden?
Omdat je rondjes om mij heen loopt staat in de tekst. Blijkbaar vindt de schrijver dat vervelend.

Vraag 5 :
In regel 13 lees je ‘je omsingelt me met wanhoop’. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
De schrijver bedoelt te zeggen dat er alleen maar ellende met zich mee wordt gebracht. 
De schrijver is daardoor telkens omsingelt met ellende/problemen.

Vraag 6:
In regel 15 lees je ‘ik wil je bellen, maar het gaat niet’. Lees verder in de tekst.
Waarom gaat dat niet? Licht je antwoord toe. 
De schrijver vindt het spannend om te bellen. De schrijver klapt dicht, omdat hij last heeft van 
hyperventilatie. 

Vraag 7:
In regel 18 lees je ‘maar schijn bedriegt’. Wat betekent schijn bedriegt?
Dingen zijn niet altijd zoals ze zich voordoen.

Vraag 8:
In regel 18 lees je ‘kijk hoe Cupido weer raak schiet’. Lees terug in de tekst. Wat wordt hier bedoeld?
Cupido staat voor iemand die mensen koppelt aan elkaar. De schrijver kijkt toe hoe Cupido hem en de 
ander koppelt, omdat de schrijver verliefd is geworden, ondanks de schrijver er niet meer in geloofde.

Vraag 9:
In regel 23 lees je ‘ik ben verblind door de liefde’.  Wat wordt hiermee bedoeld?
Je bent als het ware verslaafd aan de liefde of in ieder geval aan degene waar je verliefd op bent. Je 
wordt daardoor obsessief en kunt blind raken voor de realiteit.

https://www.gratisdatingtips.nl/afkicken-verliefdheid/
https://www.gratisdatingtips.nl/obsessieve-liefde/


Vraag 1:
Waarom heet het liedje ‘vluchtstrook’? 
Zoek bewijzen in de tekst waarom de schrijver de vluchtstrook wil gebruiken.
Zolang we samen zijn, kijk hoe Cupido weer raak schiet, ik wil niets liever ik ben verblind door 
de liefde, jij komt altijd bij mij terug, ik wil dat je mij vastpakt

Vraag 2:
Zijn de twee personages nu nog samen denk je? Licht je antwoord toe.
Eigen antwoord

Vraag 3:
De tekst gaat over het rijden op een vluchtstrook. 
Is dit toegestaan in Nederland? 
Ja, met een uitzonderlijke reden.

Wanneer zou jij er gebruik van maken?
Eigen antwoord

Diepere betekenis van de tekst

Vraag 10 :
De tekst gaat over twee personen. Met welk woord worden deze twee personen omschreven? 
Ik en jij

Vraag 11:
Noem 3 redenen waarom de relatie tussen de twee personages niet werkt.
1.  Elke keer irritaties
2.  Weinig communicatie
3.  Ze worden manisch en panisch van elkaar
(4. Slechte reputatie)
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