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week 6 – 3 februari 2014 – tekst niveau AA 
 

Het gaat niet goed met Justin Bieber. 
 

1 Veel kinderen kennen Justin Bieber. 
2 Hij is een tieneridool. Hij is heel populair. 
3 Maar veel mensen zijn boos op hem. 
4 Want hij doet domme dingen. 

 
5 Veel fans 
6 Justin Bieber is een zanger. Hij is bijna 20 jaar. 
7 Hij komt uit Canada en woont nu in Amerika. 
8 Hij heeft miljoenen fans in de hele wereld. 
9 Het zijn vooral meisjes tot achttien jaar. 
10 Maar ook veel jongens zijn fan van Bieber. 
11 Ze hebben hetzelfde kapsel als de zanger. 

 
12 Ineens beroemd 
13 Tien jaar geleden was Bieber nog een doodnormale jongen. 
14 Hij leerde zichzelf aan om gitaar, piano, trompet en drums te spelen. 
15 In 2006 deed hij mee aan een talentenjacht. 
16 Hij was toen 12 jaar en had nooit zangles gehad. 
17 Hij werd tweede en zette een filmpje van de wedstrijd op YouTube. 
18 Zo werd Bieber ontdekt en hij mocht een cd opnemen. 
19 In 2009 brak Justin Bieber door in Nederland. 
20 Een grote hit van hem was Baby. 
21 Op internet werd de videoclip miljoenen keren bekeken.  
22 Het was toen het best bekeken YouTube-filmpje aller tijden. 

 
23 Domme dingen 
24 Justin Bieber is dus heel beroemd. 
25 Dat is leuk, maar het kan ook moeilijk zijn. 
26 Hij weet niet zo goed hoe hij zich moet gedragen. 
27 Hij doet nu dan ook hele rare dingen. 
28 Zoals in een auto door de straat racen. 
29 En eieren gooien tegen het huis van zijn buurman. 
30 Ook viel hij een chauffeur van een taxi aan. 

 
31 Handtekeningen 
32 Veel mensen in Amerika zijn daarom boos op hem. 
33 Ze willen dat hij weggaat uit Amerika. 
34 Daarom hebben ze handtekeningen verzameld. 
35 We zullen zien wat er gaat gebeuren. 

 
Naar: www.ad.nl; www.metronieuws.nl; www.nos.nl 

 
 Hij is een tieneridool. 

Het tieneridool = iemand die heel populair is bij kinderen. 

Justin Bieber 

Bieber en zijn fans 
bij een optreden 
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