
                                     Nieuwe wandelschoenen                                             
 
U bent met een Engelse vriendin in Brugge. Het regent heel erg. Uw vriendin krijgt natte voeten, want haar 
wandelschoenen zijn kapot. U gaat met haar nieuwe wandelschoenen kopen. In de winkel leest u meer over 
zes soorten wandelschoenen. 
 
‐ Lees de vijf meerkeuzevragen hieronder. 
‐ Lees de informatie over wandelschoenen op de volgende pagina. 
‐ Omcirkel bij iedere vraag het goede antwoord. 
 
Let op! Er is voor elke vraag maar één goed antwoord.  
 
5 meerkeuzevragen 

1 Uw vriendin zoekt schoenen met een leren inlegzool. Ze moeten geschikt zijn voor alle soorten 
terreinen. Uw vriendin vindt de Valiant en de Flextant mooi. Welke schoen(en) past of passen bij 
deze wensen van uw vriendin? 

A alleen de Flextant 
B alleen de Valiant 
C beide 
D geen van beide 

2 Uw vriendin wil zeker zijn dat haar voeten droog blijven, ook bij veel regen. De breedte van haar 
voeten is normaal. Welke schoen kunt u haar het beste aanraden? 

A de Caprile 
B de Flextant 
C de Sympatex 
D de Valiant 

3 Uw vriendin wil een schoen die vooral heel erg lekker zit en volmaakt past. Welke schoen is het 
meest geschikt? 

A de Avanti 
B de Borneo 
C de Caprile 
D de Sympatex 

4 Uw vriendin wil schoenen met zolen die veerkracht hebben. Welke schoen kunt u haar het beste 
aanraden? 

A de Flextant en de Sympatex 
B de Sympatex en de Borneo 
C de Valiant en de Borneo 
D de Valiant en de Flextant 

5 Uw vriendin vergelijkt de Caprile en de Avanti. Ze vraagt u naar de kenmerken van beide 
schoenen. Welke informatie geeft u haar? 

A Beide schoenen hebben extra ruimte bij de tenen. 
B Beide schoenen zijn bedoeld voor lange trektochten. 
C De Avanti is nauwer bij de enkel. 
D De Caprile is ruimer bij de voet. 
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Kaartjes met verkoopinformatie 
 
 

 
Prijs: € 74,95 

 
Valiant 
De Valiant is geschikt voor het dagelijkse leven in de stad. De zool kan tegen 
olie en benzine en heeft veel veerkracht door de lucht die erin zit. De Valiant 
heeft een leren inlegzool. De stevige rand aan de buitenkant beschermt het leer 
tegen beschadigingen.  

 
 

 
Prijs: € 79,95 

 
Flextant 
De Flextant is een nieuwe lage schoen waarmee je moeiteloos over alle 
terreinen kunt wandelen. De zool van de Flextant heeft veel veerkracht door de 
lucht die erin zit. De Flextant heeft een leren inlegzool en een leren binnenkant. 
Die zorgen ervoor dat de voeten warm blijven. 

 
 

 
Prijs: € 94,95 

 
Sympatex 
De Sympatex is een nieuwe lage schoen die waterdicht is. De schoen is 
geschikt voor (zeer) vochtige omstandigheden. De schoen heeft een leren 
inlegzool + leren binnenkant. Die zorgen ervoor dat de voeten droog blijven, 
zelfs bij zeer regenachtig weer. 

 
 

 
Prijs: € 149,95 

 
Borneo 
Deze wandelschoen heeft een perfecte pasvorm en zit supergoed. Dit komt 
door de speciale vorm van de tussenzool.  
- binnenkant geheel van leer;  
- uitneembare inlegzool; 
- rubber loopzool met beschermrand. 

 
 

 
Prijs: € 104,95 

Caprile 
De Caprile is speciaal gemaakt voor de smalle voet. Hij is nauwer bij de voet 
en nauwer bij de enkel. 
Bijzonderheden: 
- binnenkant geheel van leer; 
- leren flap beschermt tegen water; 
- uitneembare inlegzool; 
- rubber loopzool met beschermrand. 
De Caprile is een wandelschoen voor lange tochten. 

 
 
 

 
Prijs: € 104,95 

Avanti 
De Avanti is speciaal gemaakt voor de brede voet. Hij is wijder bij de voet en 
wijder bij de enkel. In dit model is er bij de tenen ook extra ruimte. 
Bijzonderheden: 
- binnenkant geheel van leer; 
- leren flap beschermt tegen water; 
- uitneembare inlegzool; 
- rubber loopzool met beschermrand. 
De Avanti is een wandelschoen voor lange tochten.
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