
Bijlage 7 - Werkblad 

Eigen tekst schrijven bij het lied “Had ik maar een tijdmasjien” 

 

Stap 1. Ga eerst bedenken over wie/welke tijd je het zou willen hebben.  

Het hele couplet mag over 1 persoon/tijd gaan maar ook over 2. Schrijf steekwoorden op. 

Stap 2. Bedenk wat je van diegene/die tijd zou willen weten. Schrijf steekwoorden op. 

Stap 3. Vul nu de eerste zin aan: “Ik wil weten……….. 

Stap 4. Bedenk zoveel mogelijk rijmwoorden op het laatste woord van de zin en schrijf deze op. 

 Je hebt er uiteindelijk 2 nodig. 1 aan het eind van zin 2 en 1 aan het eind van zin 4. 

 Let op! Zin 3 hoeft dus nergens op te rijmen! 

 Tip! Soms heb je een woord waar niet veel op te rijmen valt maar kun je het laatste woord 

 wel vervangen door een ander vergelijkbaar  woord of een synoniem.  

Bijvoorbeeld: “Ik wil weten hoe een oude Viking leeft”, had ook kunnen zijn;  

“Ik wil weten hoe een oude Viking woont”, of  

“Ik wil weten wat een oude Viking doet”, of  

“Ik wil weten hoe een oude Viking denkt”, enz. 

Je hoeft dus niet gelijk je hele zin weg te doen. 

Stap 5. Bedenk nu de andere regels van het lied. 

Stap 6. Probeer jouw couplet uit op de karaokeversie van het lied. 

Stap 7. Kijk of jouw tekst goed “loopt” als je het zingt.  

Ben je te vroeg aan het einde van de zin dan moet er nog een klein woordje bij.  

Bijvoorbeeld “mooi” kan worden; “heel mooi” of “heel erg mooi” 

Andersom kan het ook. Merk je dat je te laat bij het eind van de zin bent dan staan er teveel  

woorden in en is het handig om er kleine woordjes uit te halen of een ander korter woord te 

 gebruiken dat hetzelfde betekent. 

Stap 8. Oefen het couplet nu nog een keer bij de karaokeversie van het lied. 


