Buddy Tegenbosch,
Pokerface
Didactische en letterkundige analyse
Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene
vereisten

Bereidheid

Het boek telt 252 bladzijden en de letters zijn aan
de kleine kant. Het leest hierdoor niet heel snel
weg en dit kan voor zowel N1- als N2-lezers een
struikelblok zijn.
Geen bijzonderheden. Het boek heeft een
aantrekkelijke voorkant.
Het verhaal gaat over Sem die zich bezighoudt met
ijshockey, poker en foute vrienden. Hoewel dit
meer jongensonderwerpen zijn, zullen meisjes het
boek ook waarderen vanwege de spanning.
Niet vereist. Er komen pokertermen voor in het
verhaal, maar deze vallen op, doordat ze cursief
zijn gedrukt en ze worden uitgelegd in het verhaal.
Niet vereist.
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Stijl

Vertrouwdheid
met literaire
personages

Karakters

Aantal karakters

Het taalgebruik in het boek sluit prima aan bij
lezers vanaf N1.
Prettige afwisseling tussen korte en lange zinnen.
Samengestelde zinnen worden vaak
nevenschikkend verbonden. Geen probleem voor
lezers vanaf N1.
Geen probleem. Er is sprake van aardig wat dialoog
in het verhaal, maar het is altijd duidelijk wie wat
zegt. Dit vinden N1-lezers fijn. Alleen de gedachten
en gevoelens van de hoofdpersoon worden
beschreven en het is duidelijk dat deze bij hem
horen. Ze halen de vaart niet uit het verhaal.
De hoofdpersoon in het verhaal is Sem. Hij zit op
school en op ijshockey en hij heeft een oogje op
een meisje. Daarnaast wil hij er graag bij horen. Dit
is herkenbaar voor leerlingen en lezers zullen zich
dus gemakkelijk met Sem kunnen identificeren.
Geen probleem. Sems vriendengroep (Sander,
Julia, Tibo), de ijshockeyspelers, coach Stoner en
Sems ouders vervullen een belangrijke rol in het
boek. Doordat ze allemaal bij een bepaalde groep
horen, blijft de hoeveelheid karakters
overzichtelijk.
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Geen probleem. De hoofdpersoon werkt zichzelf
eerst in de nesten, maar uiteindelijk volgt een
‘happy end’. De N2-lezer ziet waarschijnlijk al snel
dat Sem foute vrienden maakt die voor problemen
gaan zorgen, maar een N1-lezer komt hier ook
achter door gewoon verder te lezen. De
ontwikkelingen in de relaties tussen de personages
worden duidelijk beschreven.
Het verhaal begint met de beschrijving van een
diefstal, gevolgd door een auto-ongeluk. Vanaf de
eerste bladzijde is het verhaal spannend, want de
lezer zal verder moeten lezen om erachter te
komen wat er is gebeurd. Er blijft constant
spanning aanwezig. Misschien laten de
antwoorden te lang op zich wachten voor N1lezers. N3-lezers zullen het einde onwaarschijnlijk
vinden.
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel
begint met een scène waar in de andere delen naar
toe wordt geschreven. Het tweede deel telt 43
hoofdstukken die de gebeurtenissen vanaf twee
weken eerder beschrijven. Het laatste deel
beschrijft in één hoofdstuk wat er vijf weken later
gebeurt. De hoofdstukken zijn genummerd en
beginnen op een nieuwe bladzijde. Vooral N1lezers zullen dit prettig vinden.
Op de openingsscène na, wordt het verhaal
chronologisch verteld. Geen probleem.
Er is sprake van één verhaallijn: het verhaal van
Sem. Zijn wereld en ervaringen, voornamelijk met
betrekking tot ijshockey, worden beschreven.
Prettig voor N1-lezers.
Het verhaal wordt vanuit het ik-perspectief van
Sem beschreven.
Voor N1-lezers is Pokerface een boek vol spanning
en sensatie. De uitdaging zit voor deze lezers
vooral in de omvang van het verhaal en de manier
van schrijven. Ze kunnen het verhaal wel goed
volgen en de gevolgen van het hebben van foute
vrienden inzien.
Ook N2-lezers zullen de gevolgen van foute
vrienden inzien en dit misschien als waarschuwing
opvatten. Daarnaast zullen ze aan het denken
worden gezet over hun eigen drang om erbij te
horen.
Pokerface zal N3-lezers ook aanzetten tot
nadenken. Daarnaast zullen deze lezers oog
hebben voor het verband tussen het ongeluk met
Sems zusje en het auto-ongeluk van Sem.

Relevante
informatie voor
docenten

Youtube.com (boektrailer)

