gemolken
de koe is ...........................

Oefenboek
de

het ﬁets

e

een lekker..... wafel

GRAMMATICA
NEDERLANDS
oefenen op elk taalniveau

ANTWOORDEN

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Nederlands (ISBN 978 94 6077 498 0, 1e oplage, 2018), versie 1.0
Door: Robertha Huitema
Reeksauteur: Maria Rita Sorce
Omslagontwerp: Villa Grafica
Ontwerp binnenwerk: Pieter Pijlman
Opmaak: Jacqueline Bronsema (Stampwerk)
© 2018 Van Dale Uitgevers
De merknaam Van Dale is voor alle publicaties van Van Dale Uitgevers als merknaam beschermd.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h
Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.
In deze uitgave zijn kenmerken aangebracht die het ongeoorloofd kopiëren van (een deel van) deze uitgave kunnen
aantonen.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published,
in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior
written permission from the publisher.
Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Van Dale is gebruikers erkentelijk voor het doen van suggesties ter verdere verbetering van dit product.
Correspondentieadres:
Van Dale Uitgevers
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
info@vandale.nl
www.vandale.nl / www.vandale.be

Bepaald lidwoord

Bepaald lidwoord
Oefening 1 (A1) pag. 20:
1-b de dokter 2-a het meisje 3-b de huizen 4-b de muis 5-a het kopje 6-b de ramen 7-a het boompje 8-b de bakker
9-b de jongen 10-a het tafeltje
Oefening 2 (A1) pag. 20:
1. De man vangt een vis.
2. Het jongetje loopt naar school.
3. Het meisje zit aan de tafel.
4. Heb je de buurman gezien?
5. Het zusje van Ineke is van de trap gevallen.
6. Het kopje is gevallen.
7. De huizen in deze straat zijn groot.
8. De krant ligt op het tafeltje in de hoek.
9. De honden drinken water.
10. De kat heeft honger.
Oefening 3 (A1) pag. 21:
1. het haar, het hoofd
2. de elleboog, de arm
3. de hand, de buik
4. het bovenbeen, de knie
5. de voet, het onderbeen
Oefening 4 (A2) pag. 22:
1. woonkamer: de bank, de bloemen, de stoel, de tafel, de televisie, de lamp, de kussentjes, het schilderij, de gordijnen, het
tafeltje
2. slaapkamer: het bed, de kledingkast, het nachtkastje, het dekbed, de stoel, de gordijnen, de/(België ook) het deken, het
kussen, de lamp, het lampje, de wekker
3. keuken: de kraan, het bord, het fornuis, de koelkast, de lepel, het mes, de oven, de pannen, de vork
4. eetkamer: de bloemen, het bord, de kast, de lamp, de lepel, het mes, de stoel, de tafel, het tafelkleed, het glas, het gordijn,
de vork
5. badkamer: het bad, de douche, de wc, de wasbak, het toiletpapier, de handdoek, de lamp, de wasmand
Oefening 5 (A2) pag. 22:
1. Het huis staat in het bos.
2. De kerstboom staat op het plein.
3. Op het gras lopen twee honden.
4. De fiets staat tegen de brugleuning.
5. Het vosje/de vos staat in de sneeuw.
6. Het vogeltje zit op de tak.
7. De molen staat aan het water.
8. De huizen staan langs de gracht.
9. De man schaatst op het ijs.
Oefening 6 (A2) pag. 23:
1. de tent
2. de camping
3. het badpak
4. de zwembroek
5. het zwembad
6. de slaapzak
7. het luchtbed
8. de koffer
9. de zonnebril
10. de smartphone
11. de boot
12. het ijs
13. de zee
14. het strand
15. het meer
16. de handdoek
17. het hotel
18. de sleutel
19. het zand
20. de zaklamp
21. de strandbal
22. het huisje
23. het vliegtuig
24. het vakantiepark
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Oefening 7 (B1) pag. 24:
Chocola, friet en bier zijn slechts enkele van de heerlijkheden die België te bieden heeft. En dan hebben we het alleen over
de culinaire grootheden van het land. Daarnaast is het land ook bekend om zijn stripschrijvers; in Kalmthout is er zelfs
het Suske en Wiske-museum. En dan is er nog het wielrennen, dat in België naast voetbal de belangrijkste sport is, getuige
de verschillende wielerkoersen die in het land gehouden worden.
In de chocolade-industrie neemt de praline een belangrijke plaats in. De lekkernij met zachte vulling is in 1912 door
de Belgische chocolatier Jean Neuhaus bedacht. Daarnaast hebben diverse steden hun typische chocoladeproduct: in
Antwerpen wordt de specialiteit handjes genoemd en in Brugge zijn het de zwaantjes.
Een ander product waar België, en dan met name het Vlaamse deel, bekend om staat, is natuurlijk de friet. Wie kent niet
de Vlaamse frieten. Niet de dunne patatjes die Franse friet worden genoemd, maar de lekkere dikke patatten die ook in
Nederland graag gegeten worden. Het is dan ook niet vreemd dat het enige frietmuseum van de wereld in de Belgische stad
Brugge te vinden is. Een lekkernij om de vingers bij af te likken is het gerecht friet met stoverij.
Ook voor een lekker biertje of pintje, zoals de Belgen zeggen, kun je overal in België terecht. Je vindt er niet alleen het
pilsener bier dat ook veel in Nederland gedronken wordt, maar ook het trappistenbier en nog veel meer. België kent ook
diverse bierfestivals, zoals het Kempisch Bierfestival in Geel.
België is ook het vaderland van veel stripschrijvers. Wie kent niet de stripboeken van Suske en Wiske, Lucky Luke, De
Smurfen en Kuifje? En ook hier zijn er weer diverse musea, zoals het al eerder genoemde Suske en Wiske-museum in
Kalmthout. In Brussel is er zelfs de striproute: een wandeling waarbij je de stripfiguren op straat tegenkomt. Daarmee is
België hét Walhalla voor de echte stripliefhebber.
Naast voetballen is wielrennen de sport waarnaar de Belgen niet alleen graag kijken, maar die ze zelf ook graag beoefenen.
Er worden ook verschillende wedstrijden gereden, zoals de Ronde van Vlaanderen en die van Wallonië, of de bekende route
Luik-Bastenaken en weer terug naar de stad Luik.
Oefening 8 (B1) pag. 25:
1-a De wilg staat aan de rivier die langs ons huis loopt.
2-b Ik kan me redelijk goed redden in het Frans.
3-b Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland.
4-a De meerderheid van de aanwezigen gaf hem gelijk.
5-a Ik dacht dat de ontmoeting in het centrum van de stad zou zijn.
6-a Ik heb je voor de zekerheid even gebeld om je te vertellen over de plannen.
7-a De rozenstruik had nog nooit zo prachtig gebloeid.
8-a De nul en de O lijken zo op elkaar dat je ze gemakkelijk door elkaar haalt.
9-b De periode van het oude Egypte liep van 3300 tot 342 voor Christus.
10-b Het beantwoorden van e-mails wordt vaak te snel gedaan.
Oefening 9 (B1) pag. 25:
Of het nu zomer is of winter, herfst of lente, Nederland is altijd aantrekkelijk en niet alleen voor de toeristen, maar ook voor
de Nederlanders zelf. Het seizoen waarin alles in bloei staat, is natuurlijk de lente. Je kunt dan wandelen op de hei of in het
bos, maar ook de bollenvelden rond het dorp Lisse en de fruitbomen in de Betuwe zijn dan een lust voor het oog. En wat te
denken van de Keukenhof met al de bollen en de bloemen die dan in bloei staan. Wil je naar het strand of een wandeling
maken in de duinen, dan is de zomer het meest geschikte seizoen. Terwijl hét jaargetijde bij uitstek voor een wandeling of
een fietstocht in het bos toch wel de herfst is, als het blad aan de bomen begint te kleuren en de paddenstoelen uit de grond
schieten. De winter daarentegen, is weer het tijdstip om de schaatsen te gebruiken, hoewel het weer daar ook aan mee
moet werken. Zo niet, dan is er altijd nog de ijsbaan.
Oefening 10 (B1) pag. 26:
1. Mijn computer staat op het bureau.
2. De bureaustoel was zeer comfortabel.
3. De nietmachine is leeg. Heb je nog nietjes?
4. Ik gooide de enveloppen altijd in de papierbak.
5. Heb je het computerscherm wel uitgezet?
6. Ik moest bijna een half uur in de rij voor de kassa wachten.
7. Kunt u me zeggen waar de paskamer is?
8. We hebben het artikel niet op voorraad, maar u kunt het bestellen.
9. Draag jij het boodschappenmandje even.
10. Ik had de boodschappen met de pinpas/de betaalkaart betaald.
11. De bouwvakker had het probleem met zijn baas besproken.
12. Het beton draait nog in de betonmolen, het is bijna klaar voor gebruik.
13. Richard zal wel in de hijskraan zitten.
14. De werkhandschoenen zijn op, we hadden nieuwe moeten bestellen.
15. Zou jij even het gereedschap uit de gereedschapskist willen pakken?
Oefening 11 (B1) pag. 27:
In ‘Pier en oceaan’ beschrijft Oek de Jong de geschiedenis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders. Het gaat ook over
de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 en de komst van de grote
welvaart in de jaren zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland.
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Oek de Jong (1952) is de schrijver van succesvolle romans als ‘Opwaaiende zomerjurken’, ‘Cirkel in het gras’ en ‘Hokwerda’s
kind’, dat werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en de Gouden Uil. ‘Pier en oceaan’ is de winnaar van de Gouden
Boekenuil, de F. Bordewijk-prijs, de Zeeuwse Boekenprijs en stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.
Oefening 12 (B2) pag. 27:
1. tegen de lamp lopen: Toen de politie hem aanhield bij een verkeerscontrole liep hij tegen de lamp
2. met zijn hoofd in de wolken lopen: Sinds hij een nieuwe vriendin heeft, loopt hij met zijn hoofd in de wolken.
3. het hoofd boven water houden: Hij hield elke maand net het hoofd boven water.
4. de spijker op zijn kop slaan: Toen hij zei hoe hij dacht dat het was gegaan, sloeg hij de spijker op zijn kop.
5. geld moet rollen: Ik spaar niet! Geld moet rollen!
6. iemand de das omdoen: Zijn leugens deden hem uiteindelijk de das om.
7. een rots in de branding zijn: Mijn vader is altijd een rots in de branding voor me geweest.
Oefening 13 (B2) pag. 28:
1. Ik sta ’s morgens altijd om 7 uur op.
2. Hoe is je spreekvaardigheid in het Grieks?
3. Hij is dé man voor deze klus; je zal geen betere vinden.
4. Toen we jong waren gingen we ’s zaterdags altijd naar de disco.
5. De verhuizing was hét moment geweest om kritisch te kijken naar wat weg kon of niet.
6. Hij staat ’s ochtends altijd vroeger op om te joggen.
7. De behanger moest het oude behang van de muur halen.
8. Jan heeft bij het grootste en bekendste laboratorium van het land gewerkt.
9. Je had het abonnement op tijd moeten opzeggen, nou moet je weer een jaar betalen.
10. Den Haag wordt ook vaak geschreven als ’s-Gravenhage.
Oefening 14 (B2) pag. 29:
Hoewel Nederland in het buitenland bekend staat om zijn molens, zijn deze niet alleen in ons land te vinden maar ook in
de ons omringende landen zoals België en Duitsland. Ook zijn er molens te vinden in Scandinavische landen en in nog veel
meer landen in het werelddeel Europa.
De oudste molens zijn de zogenaamde rosmolens en de waterradmolens. De rosmolen werd aangedreven door een ros, een
oude aanduiding voor een paard. Het paard zette dit type molen in beweging. De waterradmolen werd, zoals de naam al
doet vermoeden door water aangedreven. Een waterradmolen staat altijd langs een rivier of ander stromend water. Aan de
molen zit een waterrad dat in het water hangt. Door de beweging van het water zet het rad zich in beweging. Aan het rad
zit een as, die binnen in de molen het mechanisme laat draaien.
Pas later kwam de windmolen die, zoals de naam al zegt, aangedreven wordt door de wind. Aangezien we in Nederland
geen gebrek hebben aan wind, kwamen er steeds meer van deze windmolens.
De molen werd eerst vooral gebruikt voor het malen van graan. Het meel dat na het malen van het graan overbleef, ging
naar de bakker die het meel verwerkte in het brood dat hij bakte. Maar zeker na de opkomst van de windmolen, werden
deze molens voor veel andere doeleinden gebruikt. Zo werd het hout van bomen tot planken en balken gezaagd en olie
werd uit zaden geperst.
Heel belangrijk voor Nederland waren de zogenaamde poldermolens, die de bodem van Nederland droog moesten maken
en houden aangezien Nederland voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt. Op het hoogtepunt waren er bijna 10.000
verschillende molens in Nederland. Nu zijn er nog zo’n 1000 windmolens en ongeveer 100 waterradmolens in Nederland.
Het aantal overgebleven poldermolens is niet precies bekend.

Onbepaald lidwoord
Oefening 1 (A1) pag. 30:
1-c Gast: “Ober, mag ik een biefstuk?”
2-a Ober: “Jazeker meneer. Hoe wilt u de biefstuk?”
3-b Gast: “Ik wil het biefstukje graag medium gebakken.”
4-c, a Ober: “Wilt u een sausje bij de biefstuk?”
5-c Gast: “Nee, dank u. Ik wil wel graag een glas wijn.”
6-a Ober: “Moet de wijn rood zijn of wit?”
7-c Gast: “Ik wil graag een glas rode wijn.”
8-b Ober: “Uitstekend meneer, wilt u bij het biefstukje ook nog iets anders, aardappelen misschien of patat?”
9-c, a Gast: “Ik wil graag een bordje patat en bij de patat graag mayonaise.”
10-c, c Ober: “Een biefstukje met patat en mayonaise en een glas rode wijn. Het komt er aan meneer.”
Oefening 2 (A1) pag. 31:
1. Maria moet een boodschap doen.
2. Ze gaat naar de bakker.
3. “Mag ik een brood van u?”, zegt Maria.
4. “Moet ik het brood snijden?”, vraagt de bakker.
5. “Ja, graag, en heeft u ook een taartje?”
6. “Het taartje is voor mijn moeder, zij is jarig.”
7. “Gefeliciteerd. Zal ik het taartje in een doosje doen?”
8. “Graag, hoeveel kosten de boodschappen?”
9. “Een brood en een taartje, dat is € 6,50.”
10. “Alstublieft, hier is het geld. Tot ziens.”
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Oefening 3 (A1) pag. 32:
1. Wie is er aan de beurt?
2. Ja, ik. Mag ik van u een kilo appels?
3. Ja natuurlijk, mevrouw. Wilt u de gele appels, de groene appels of de rode appels?
4. De groene appels graag.
5. Anders nog iets?
6. Ja, ik wil ook graag een krop sla en hoe duur is de spinazie?
7. De spinazie is € 1,20 per kilo.
8. Dan graag een kilo spinazie.
9. Alstublieft mevrouw, anders nog iets?
10. Een tros bananen, graag en een pond tomaten.
11. Dat was het?
12. Ja, dank u, hoeveel kost het?
13. Dat is € 6,45 mevrouw.
14. Alstublieft.
15. Dank u wel, een fijne dag verder.
Oefening 4 (B1) pag. 33:
1. Morgen maakt het bestuur bekend wie de nieuwe chef wordt.
2. We zijn naar het pretpark in Overijssel geweest; een lol dat we hadden!
3. Bij het afscheid van de directeur waren zo’n honderdvijftig man aanwezig.
4. De directie heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het ziekteverzuim tegen te gaan.
5. Wat een rotweer! Het regent de hele dag al pijpenstelen.
6. Zo’n twintig studenten waren er niet in geslaagd het examen binnen de gegeven tijd te maken.
7. Als je de pasta in het water hebt gedaan, laat je het zo’n negen minuten koken.
8. Wat een prachtige rozenstruiken hebt u in de tuin staan!
9. Het is beter voor de gezondheid om weinig zout te gebruiken.
10. Nog nooit had het water in de Rijn zo hoog gestaan.
Oefening 5 (B1) pag. 33:
1-a Mijn zus heeft net een kind gekregen. Het is zo’n schatje!
2-c Ik heb een nieuwe computer gekocht. Het is het allernieuwste model.
3-b Heb jij al met de nieuwe printer op kantoor gewerkt? Ja, het is een prima machine.
4-a Mag ik je iets persoonlijks vragen? Heb je kinderen?
5-a Ik heb voor het eerst de kop van een giraf op ooghoogte gezien. Wat een grote kop en ogen heeft dat beest, zeg.
6-c De tram kwam er aan. Hij stopte bij de halte vlak voor mijn deur. Uit de tram stapte een muzikant.
7-b Wat vind je van m’n nieuwe smartphone?. Is dat een smartphone? Het lijkt wel een tablet.
8-b “Als je het zo wilt, kan je het zo krijgen”, zei hij. Hij liep boos de kamer uit en sloeg met een klap de deur dicht.
9-c Nee, dit is onmogelijk! Dat kan niet waar zijn! Wat een verrassing!
10-a Zenuwachtig belde ze aan. De zoon des huizes deed open.

Geen lidwoord
Oefening 1 (A1) pag. 35:
1. kiwi’s
2. ananassen
3. een meloen
4. een citroen
5. aardbeien
6. druiven
7. een appel
8. perziken
9. een sinaasappel
10. een banaan
11. peren
12. kersen
13. een pruim
14. bessen
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Oefening 2 (A1) pag. 36:
1-f een paprika
2-e een bloemkool
3-a aardappelen
4-k spruitjes
5-l worteltjes
6-m een ui
7-j tomaten
8-d een rode kool
9-n sperziebonen
10-c courgettes
11-i champignons
12-h een maiskolf
13-b broccoli
14-g witlof
Oefening 3 (A2) pag. 37:
1. Het bekendste park van Amsterdam is het Vondelpark.
2. Er zijn altijd veel mensen in het park. Als het mooi weer is, zit het hele park vol.
3. De mensen zitten in het gras of op een bankje. De kinderen spelen met een bal of rennen achter elkaar aan.
4. Je ziet ook veel mensen op de fiets in het park.
5. In de zomer worden er ook concerten gegeven in de open lucht.
6. Op Koningsdag verkopen veel kinderen op een kleedje het speelgoed dat ze niet meer willen.
7. Het park is heel groot. Het ligt tussen de Amstelveenseweg en de Stadhouderskade.
8. Het is ook een oud park. In 1865 ging het open.
9. Toen had het park nog een andere naam: het Nieuwe Park.
10. Twee jaar later kwam het standbeeld van de dichter Joost van den Vondel in het park.
11. Later is ook de naam veranderd van Nieuwe Park in Vondelpark.
Oefening 4 (A2) pag. 38:
1. het bos – een bos 2. de zandvlakte – een zandvlakte 3. de heuvels
4. de akker – een akker 5. de hei – een heideveld 6. het strand – een strand
7. het duin – een duin 8. de dijk – een dijk 9. de rivier – een rivier
10. het weiland – een weiland 11. het meer – een meer 12. de zee – een zee
13. het kanaal – een kanaal 14. de gracht – een gracht 15. de bollenvelden
Oefening 5 (A2) pag. 39:
1. Mijn vriend heeft honden.
2. Hij laat de honden uit in het park.
3. In februari ben ik jarig.
4. Zij gaat op vakantie naar Italië.
5. Gebruik je melk in de koffie?
6. In Nederland kun je het water uit de kraan drinken.
7. Je kunt beter fleswater drinken als je in warme landen bent.
8. De broer van mijn man is boer.
9. Ik ga om twaalf uur even naar de slager.
10. De kinderen zijn tot half vier op school.
Oefening 6 (B1) pag. 39:
1. Bossen vind je onder andere in Gelderland en Friesland.
2. Zandvlaktes vind je in Gelderland, Brabant en Utrecht.
3. Heuvels vind je in Limburg.
4. Akkers vind je in heel Nederland.
5. Heide vind je in Gelderland en Drenthe.
6. Het strand vind je langs West-Nederland, Noord-Nederland en op de eilanden.
7. Duinen vind je aan de Nederlandse kust.
8. De bekendste dijk is de Afsluitdijk.
9. Er zijn veel rivieren in Nederland, bijvoorbeeld de Rijn, de Maas, de Lek.
10. Weilanden vind je door heel Nederland.
11. Het grootste meer is het IJsselmeer.
12. De zee is in het westen en het noorden van Nederland.
13. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een bekend kanaal.
14. In veel steden zijn grachten.
15. De bollenvelden vind je vooral in Zuid-Holland bij Lisse.
Oefening 7 (B1) pag. 40:
1-a De politie heeft vanmiddag een motorrijder aangehouden omdat hij veel te hard reed op de A6.
2-a Toen de motorrijder na de aanhouding de helm afzette, bleek het een vrouw te zijn.
3-a De agent vroeg de vrouw of ze wist wat de snelheid was waarmee ze reed.
4-b Ze antwoordde dat ze geen tijd had om op de snelheidsmeter te kijken omdat ze op het verkeer moest letten.
5-b De motorvrouw kreeg een hoge boete.
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Oefening 8 (B2) pag. 41:
1. Nederland is een van de kleinste landen van Europa en ligt in het Noordwesten van dit werelddeel. Hoewel Amsterdam
de hoofdstad is, zit de regering in Den Haag. Nederland is daarmee vrij uniek omdat in de andere landen van Europa de
regering in de hoofdstad is gevestigd.
Hoewel het land een van de kleinste landen is, heeft het de grootste bevolkingsdichtheid van Europa. Op elke vierkante
kilometer wonen meer dan 400 mensen. Een land als Noorwegen bijvoorbeeld, heeft een dichtheid van 13 per km2. De
totale bevolking van Nederland is momenteel meer dan 17 miljoen.
2. Nederland staat in het buitenland vooral bekend om zijn waterbeheer. Zelfs de koning, Willem-Alexander, is een
internationaal erkend specialist op het gebied van water. Door het waterbeheer heeft Nederland veel land van het water
gewonnen. Alle polders in Noord-Holland zijn daar een voorbeeld van en natuurlijk de jongste provincie Flevoland.
Nederland heeft ook altijd strijd moeten leveren tegen de zee, aangezien bijna een kwart van het land onder de zeespiegel
ligt. Dat heeft geresulteerd in de Deltawerken, een van de grootste waterbouwkundige werken van de wereld, die het land
tegen het zeewater beschermen.
3. Naast de vele dialecten die in Nederland gesproken worden, kent het land twee officiële talen: het Nederlands en
het Fries. De Friese taal wordt alleen in Friesland gesproken. Het Nederlands is een vrij kleine taal met relatief weinig
sprekers. Daarom kennen de Nederlanders naast de moedertaal, vaak ook een andere taal. Met name het Engels is een veel
geleerde taal.
Oefening 9 (B2) pag. 42:
1. Vandaag zijn er veel wolken en er valt in het zuiden nog regen. Verder komt er verspreid in het land een enkele bui
voor. In het noorden is de meeste kans op wat zon. Het wordt 8 tot 12 graden, bij een matige tot aan zee krachtige of
harde zuidwestenwind, 4 tot 7 Bft. De wind neemt geleidelijk wel af. Vanavond zijn er wat opklaringen, in de nacht gaat
het opnieuw regenen. Zondag is er veel bewolking en verspreid in het land valt soms wat lichte regen. Er zijn ook droge
perioden. Het wordt 10 tot 12 graden.
2. Vanaf de officiële opening van het pandaverblijf is het alleen mogelijk om online tickets te kopen voor het dierenpark.
Dit moet ervoor zorgen dat een bezoek aan Ouwehands Dierenpark en de reuzenpanda’s een geweldige belevenis is.
3. Roomboter bevat meer verzadigd vet dan halvarine en margarine. Verzadigd vet kan ongunstige effecten hebben op
je gezondheid. Het verhoogt het LDL-cholesterol, wat niet goed is voor de bloedvaten. Het vervangen van verzadigd vet
door onverzadigd vet kan het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Daar is de meerderheid van de internationale,
gespecialiseerde wetenschappers het met elkaar over eens.

Zelfstandig naamwoord
Oefening 1 (A1) pag. 44:
1. de mieren
2. de huizen
3. de kasten
4. de lepels
5. de broden
6. de vuren
7. de kranten
8. de koekjes
9. de vaders
10. de woorden
Oefening 2 (A1) pag. 44:
1. de kat
2. het raam
3. de kaart
4. de veger
5. de doos
6. het zakje
7. de hobby
8. het boek
9. de brief
10. het kaarsje
Oefening 3 (A1) pag. 45:
1. het brood – de broden
5. de aardappel – aardappelen/aardappels
9. het zout
13. de wijn – wijnen
17. de afwasborstel – afwasborstels
21. de zakdoek – zakdoeken
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2. de boter
6. de ui – uien
10. de appel – appelen/ appels
14. de groente – groentes/groenten
18. de spons – sponsen/sponzen
22. de keukenrol – rollen

3. de kaas – kazen
7. de tomaat – tomaten
11. de rijst
15. de suiker
19. de bloem – bloemen
23. de peer – peren

www.vandale.nl/oefenboeken

4. h
 et koekje – koekjes
8. de melk
12. d
 e banaan – bananen
16. het vlees
20. de pen – pennen
24. de druif – druiven

Zelfstandig naamwoord

Oefening 4 (A2) pag. 46:
1-b Maria gaat boodschappen doen.
2-a Zij moet brood kopen.
3-c Haar kind moet ook schoenen hebben.
4-b Ze moet dus naar twee winkels gaan.
5-c Ze moet ook nog enkele brieven op de post doen.
6-b Bij de bakker koopt ze twee broden.
7-a Ze moet vier euro tachtig betalen.
8-b Dan gaat ze naar de schoenwinkel en koopt een paar sandalen voor haar zoon.
9-a Ze ziet op de kerkklok dat ze al twee uur weg is. Snel gaat ze naar huis.
10-a Onderweg naar huis koopt ze ook nog twee kilo suiker.
Oefening 5 (A2) pag. 47:
1. het net – netten
5. het krat – kratten
9. de tube – tubes
13. het busje – busjes
17. de spuitbus – spuitbussen

2. het blik – blikken
6. de pot – potten
10. het pakje – pakjes
14. het bakje – bakjes
18. de flacon – flacons

3. de fles – flessen
7. het pak – pakken
11. het kuipje – kuipjes
15. het blikje – blikjes
19. het pak – pakken

4. de zak – zakken
8. de doos – dozen
12. het blikje – blikjes
16. de schaal – schalen
20. het pak – pakken

Oefening 6 (A2) pag. 48:
1. Ik koop een kilo aardappelen/aardappels.
2. De mannen werken in het bos.
3. De huizen in deze straat zijn erg groot.
4. In het park staan veel bomen.
5. Heb je de lakens al gewassen?
6. Ik doe de brieven straks op de bus.
7. De buren hebben twee auto’s.
8. Heb je deze boeken al gelezen?
9. Wij hebben in de zomer twee logés.
10. Ik heb de truien in de kast gelegd.
Oefening 7 (B1) pag. 48:
1. kantoren
2. bakkers
3. boerinnen
4. provincies
5. kopjes
6. cafés
7. agentes
8. verkoopsters
9. Nederland
10. meisjes
11. secretaresses
12. landschappen
13. koninginnen
14. leraren/(België ook) leraars
15. restaurants
16. kilometers
17. agenda’s
18. potloden
19. gezondheid
20. euro’s
Oefening 8 (B1) pag. 49:
Beste Gerrit,
Zoals je weet, ben ik op vakantie geweest. We hadden een bungalow gehuurd. Eerst was er een enorme regenbui,
waardoor we binnen moesten blijven. Daarna zijn we naar een café gegaan, maar daar is mijn tas gestolen. Daarin zaten
mijn smartphone, mijn paspoort, mijn geld, alles. Ik moest toen naar de politie gaan om aangifte te doen. Gelukkig
bracht de baas van de camping mij met de auto naar het politiebureau. De agent die me hielp had weinig ontwikkeling,
want hij wist niet eens hoe je smartphone schreef. Ik heb mijn tas niet meer teruggezien. Dat heeft mijn vakantie wel een
beetje verpest. Ik ben nu weer terug en moet snel een nieuwe smartphone kopen. Ga je een keer mee? Jij hebt daar veel
verstand van. Ik hoor het wel.
Groetjes en tot snel,
Gerda
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Oefening 9 (B1) pag. 49:
1. Er zitten hier verschillende internetcafés in de buurt.
2. Annie M.G. Schmidt was een van de bekendste schrijfsters van jeugdboeken.
3. In dit bedrijf werken voornamelijk freelancers.
4. In dit gebouw zijn diverse eenkamerwoningen.
5. Ze had vroeger heel veel problemen met haar gezondheid.
6. De docentes zullen in de pauze de examens van de studenten nakijken.
7. Er zullen verschillende bekende deejays op de party komen.
8. Ik heb meerdere hobby’s waaronder wandelen en tennis spelen.
9. De afstandsbediening heeft nieuwe batterijen nodig.
10. Voor morgen worden opklaringen verwacht, afgewisseld door felle hagelbuien.
Oefening 10 (B2) pag. 50:
Renate Dorrestein gaf haar eerste 1. roman uit in 1983. De 2. titel van dit boek is: Buitenstaanders. Haar meest recente boek
komt uit 2017 en heeft als titel: Reddende Engel.
De 3. schrijfster hield zich niet alleen bezig met het schrijven van 4. fictieromans, maar heeft ook twee autobiografische
romans op haar 5. naam staan. Eén daarvan, Het perpetuum mobile van de liefde, gaat over de zelfmoord van haar 6. zus. Deze
gebeurtenis heeft veel 7. indruk gemaakt op de schrijfster en heeft ook veel 8. invloed uitgeoefend op het werk dat zij later
schreef.
Een ander autobiografisch 9. werk, Heden ik, gaat over de 10. aandoening waar de schrijfster sinds 1991 veel last van
had. Zij leed aan de 11. ziekte ME, hetgeen van grote invloed is geweest op haar 12. bestaan. Als schrijfster was zij echter
succesvol, getuige de vele 13. prijzen en nominaties die op haar naam staan. Eén daarvan was de Annie Romeinprijs voor
haar hele 14. oeuvre. Veel van de 15. boeken die zij geschreven heeft, zijn vertaald in meerdere 16. talen.
Oefening 11 (B2) pag. 50:
1. attentie
2. raad
3. spijt
4. bedoeling
5. onzin
6. mening
7. geestelijke
8. stijging
9. verklaring
10. dieet
Oefening 12 (B2) pag. 51:
1. De aanbiedingen van deze winkel zijn deze week echt goedkoop.
2. Voor zijn vooruitstrevend onderzoek kreeg hij diverse dankbetuigingen.
3. De verwachtingen van de aanwezigen waren hooggespannen.
4. Zie je die kerels? Ze werken niet, ze lopen alleen te lanterfanten.
5. Kunt u mij vertellen wat uw werkzaamheden zijn in dit bedrijf?
6. De redevoeringen die op het congres werden gehouden, gingen allemaal over hetzelfde onderwerp.
7. De portiers van dit hotel dragen een prachtig uniform.
8. De portieren van de auto vertoonden grote krassen.
9. De vakanties die ik in Frankrijk doorbracht, waren de mooiste van mijn leven.
10. China is één van de grootste economieën van de wereld.

Samengesteld zelfstandig naamwoord
Oefening 1 (A2) pag. 52:
1. de boekenkast
2. de appelboom
3. de bushalte
4. het lamsvlees
5. de zonnebril
6. de boodschappenlijst
7. de vogelkooi
8. het toiletpapier, het wc-papier
9. de keukenstoel
10. de aardappelschil
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Zelfstandig naamwoord

Oefening 2 (A2) pag. 53:
1-h de tafelpoot
2-e het schoolboek
3-a de badkamerspiegel
4-j de fietsenstalling
5-b de woordenlijst
6-i de schoen(en)winkel
7-c het boodschappenmandje
8-f de stadsbus
9-d de bananenschil
10-g de Koningsdag
Oefening 3 (A2) pag. 54:
1. De tas staat tegen de tafelpoot.
2. De kinderen doen hun schoolboek dicht.
3. Ik kam mijn haar voor de badkamerspiegel.
4. Vader parkeert zijn fiets altijd in de fietsenstalling.
5. Hebben jullie de woordenlijst al geleerd?
6. Ik heb deze schoenen gekocht bij de schoenwinkel.
7. Moeder doet de boodschappen in het boodschappenmandje.
8. Ik neem altijd stadsbus 10 naar het centrum.
9. Ruud glijdt uit over een bananenschil.
10. Op 27 april vieren we in Nederland Koningsdag.
Oefening 4 (B2) pag. 54:
1. De woordvolgorde in het Nederlands is anders dan in de meeste andere talen.
2. Voor zij naar haar werk ging, bracht ze haar zoon naar de kinderopvang.
3. Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote steden waar het verboden is om met oude dieselauto’s te rijden.
4. Die oude dieselauto’s zorgden voor te veel luchtvervuiling.
5. In de crediteurenadministratie houdt een bedrijf bij aan wie het nog geld verschuldigd is.
6. Deze baan biedt veel carrièrekansen.
7. Hij werkt voor een groot ingenieursbureau.
8. Ik moet mijn declaratie voor de reiskosten aan het eind van de maand indienen.
9. De koersen op veel aandelenbeurzen zijn sterk gedaald.
10. De beroepsbevolking van Nederland is tussen 1998 en 2017 gegroeid met bijna een miljoen personen.
Oefening 5 (B2) pag. 55:
1-c Wie heeft de garagedeur open laten staan? Al het gereedschap is verdwenen.
2-a Vroeger woonde ik in een rijtjeshuis. Nu woon ik in een twee-onder-een-kapwoning.
3-a Na zijn jarenlange inzet voor het bedrijf werd hem de directeursfunctie aangeboden.
4-c Om een gat te boren in dit materiaal, heb ik een diamantboor nodig.
5-c Onder kalverliefde verstaan we de liefde tussen twee jongeren.
6-c De urenlange blootstelling aan de gloeiende zon resulteerde in een zonnesteek.
7-b Een operatie aan de blindedarm is voor een chirurg een routineklus.
8-c Als we gaan eten in een Chinees restaurant, kies ik altijd foeyonghai met kip, een eiergerecht met stukjes kip en groenten.
9-c Zij had voor haar verjaardag een mooie spijkerbroek van haar vriend gekregen.
10-b/a Tijdens de lerarenvergadering/(België ook) leraarsvergadering werden de resultaten van de leerlingen besproken.
Oefening 6 (B2) pag. 56:
1-f de eierdooier
2-e de kinderstoel
3-a de studentenwoning
4-h de schipbreuk
5-c de stadsverwarming
6-i de geluidshinder
7-b de dievenbende
8-g het ingenieursdiploma
9-j de bladmuziek
10-d de havenloods
Oefening 7 (B2) pag. 56:
1. Voor dit gerecht heb je alleen de eierdooier nodig. De rest van het ei gebruik je niet.
2. Volgens mij hebben ze in dat restaurant wel een kinderstoel.
3. In Amsterdam is het moeilijk om een studentenwoning te vinden.
4. Bij de schipbreuk zijn veel mensen omgekomen.
5. In Almere hebben ze stadsverwarming.
6. Vanwege geluidshinder bouwde de gemeente een geluidsscherm langs de snelweg.
7. De dievenbende had weer toegeslagen in de wijk.
8. Na een studie aan een technische universiteit krijg je het ingenieursdiploma.
9. Hij kon allerlei liedjes spelen op de gitaar zonder daar bladmuziek bij te gebruiken.
10. De havenloods lag vol opgeslagen goederen.
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Uitzondering bij meervoud
Oefening 1 (A2) pag. 57:
1-g schepen
2-d tassen
3-n kinderen
4-a bomen
5-p glazen
6-e katten
7-k wegen
8-o bezems
9-b eieren
10-m gaten
11-f zakdoekjes
12-j bladeren
13-c auto’s
14-h truien
15-i daken
16-l steden
Oefening 2 (A2) pag. 58:
1. Alle wegen leiden naar Rome. (de weg)
2. Deze vereniging heeft 50 leden. (het lid)
3. Ik heb twee broers en twee zussen. (de broer)
4. De glazen van mijn bril zijn vies. (het glas)
5. Amsterdam en Rotterdam zijn twee grote steden in Nederland. (de stad)
6. Tijdens het evenement Sail komen er veel schepen naar Amsterdam. (het schip)
7. De kinderen van mijn zus zijn mijn nichtjes en neefjes. (het kind)
8. Met Pasen zoeken de kinderen naar eieren. (het ei)
9. Zij heeft één tante en drie ooms. (de oom)
10. Door de vorst zitten er gaten in het wegdek. (het gat)
11. De daken van de huizen waren nat van de regen. (het dak)
12. In de lente groeien er bladeren aan de bomen. (het blad)
Oefening 3 (B1) pag. 58:
1. fotografen
2. weeën
3. buizen
4. verboden
5. filosofen
6. beurzen
7. schoten
8. waarheden
9. mensen
10. fantasieën
11. kinderen
12. reizen
13. liederen
14. kloven
15. eieren
16. runderen
17. moskeeën
18. paragrafen
19. beenderen
20. koersen
21. oorlogen
22. klussen
23. economieën
24. bedragen
25. steden
26. ganzen
27. walsen
28. dagen
29. sleeën
30. kalveren
31. verdragen
32. reeksen
33. wegen
34. volkeren
35. bladeren
36. bladen
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Zelfstandig naamwoord

Oefening 4 (B1) pag. 59:
1. We hadden twee fotografen op onze trouwdag.
2. De bevalling zal nu snel plaatsvinden, de weeën volgen elkaar snel op.
3. Onder de grond liggen grote buizen die samen het riool vormen.
4. Er gelden allerlei verboden in het verkeer.
5. Plato en Socrates waren twee bekende filosofen in de oudheid.
6. De beurzen zijn vandaag gesloten.
7. De politie vuurde enkele schoten af in de richting van de ontsnapte moordenaar.
8. Wat zijn de waarheden in het leven?
9. Wat een mensen zijn er in het park!
10. Hij had altijd de wildste fantasieën.
11. Hoeveel kinderen heb je?
12. Mark heeft veel reizen naar het buitenland gemaakt.
13. Hoeveel liederen staan er in deze bundel?
14. De kloven in deze bergketen zijn soms ontzettend diep.
15. Hoeveel eieren gaan er in die taart?
16. Die boer laat zijn runderen altijd buiten lopen in de zomer.
17. Ook in Nederland vind je tegenwoordig moskeeën.
18. Hoeveel paragrafen heeft je tekst?
19. Bij de graafwerkzaamheden hadden de werklui enkele beenderen gevonden.
20. De koersen op de aandelenbeurs zijn vandaag flink gezakt.
21. Laten we hopen dat er nooit meer oorlogen komen.
22. Hij moest nog enkele klussen afmaken, voor hij naar huis kon.
23. China heeft één van de snelst groeiende economieën.
24. Wat een bedragen vragen ze voor die smartphones!
25. In welke steden ben jij weleens geweest?
26. Wist je dat ganzen heel goede wakers zijn?
27. Nadat het asfalt is uitgegoten, moeten de walsen eroverheen om het te egaliseren.
28. Hoeveel dagen blijf je?
29. Als er sneeuw valt in de winter, komen de sleeën weer tevoorschijn.
30. Die koe heeft twee kalveren gekregen. Dat gebeurt niet vaak.
31. De verdragen tot een staakt-het-vuren werden geregeld geschonden.
32. Met deze oefening kun je je kennis van reeksen en rijen toetsen.
33. Niet alle wegen leiden naar Rome.
34. Op elk continent wonen verschillende volkeren.
35. De bladeren vallen dit jaar vroeg van de boom.
36. Ik ben op verschillende bladen geabonneerd.
Oefening 5 (B2) pag. 59:
1-b Bij de vergadering kwamen allerlei interessante ideeën naar voren.
2-c Mijn boekhandel heeft een uitgebreid assortiment bladen.
3-a Toen ze met de klus bezig waren, werden ze gehinderd door allerlei moeilijkheden.
4-a/b Ze bladerde door verschillende catalogussen/catalogi om een goede keus te maken.
5-c In het klooster zouden alleen nog enkele zeer oude monniken wonen.
6-a/b Elke ochtend om 7 uur begonnen de werklieden/werklui aan hun dagelijkse arbeid.
7-c In dat bedrijf waren de financiën niet op orde.
8-c Elk hoofdstuk van het studieboek was onderverdeeld in verschillende paragrafen.
9-a In het eeuwenoude graf lagen alleen nog wat beenderen.
10-a/b De presentaties werden vertoond met projectoren/projectors.
Oefening 6 (B2) pag. 60:
1-a Niet alle alfabetten hebben het zelfde aantal letters.
2-a Ik zou graag drie stuks van die toners willen hebben.
3-b Elke week komen er zo’n 10 bladen over mijn vakgebied uit.
4-a Heb je de portieren van de auto wel goed afgesloten?
5-a Hoewel het nog winter is, zijn de eerste tekenen van de lente al zichtbaar.
6-b Tussen Friesland en de Waddeneilanden zijn er verschillende veerdiensten die je naar de overkant brengen.
7-b Hij had schotten geplaatst om zijn tuin af te scheiden van die van zijn buurman.
8-a, a In de herfst lagen de paden in het park bezaaid met bladeren.
9-b Frikandellen worden gemaakt van darmen en ingewanden van dieren.
10-a Van zijn geld kocht hij nieuwe spellen voor zijn spelcomputer.

Verkleinwoorden
Oefening 1 (A1) pag. 61:
horizontaal: 2. taartje 6. stadje 8. biggetje 10. banaantje 13. busje 16. kopje 17. jasje 18. rolletje 23. tafeltje 25. kindje
28. huisje 29. dorpje 30. bloempje 32. deurtje 33. stukje 34. appeltje 36. kamertje 37. woninkje
verticaal: 1. mesje 3. armpje 4. zakje 5. vorkje 7. lammetje 9. tuintje 11. snoepje 12. stoeltje 14. spekje 15. boekje
18. boompje 19. bordje 20. pennetje 21. kammetje 24. schermpje 26. dropje 27. weggetje 31. lepeltje 35. lampje
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Oefening 2 (A1) pag. 62:
1-a poesje
2-b armpje
3-c beentje
4-a broekje
5-a hondje
6-b schoentje
7-c woninkje
8-a klompje
9-a tasje
10-b riempje
Oefening 3 (A1) pag. 62:
1. Ze draagt een brilletje zodat ze beter kan lezen.
2. Dat nieuwe jurkje staat je prachtig!
3. Onder het koffiekopje hoort een schoteltje.
4. Een agenda is een klein boekje.
5. Mijn dagboek heeft een slotje met een klein sleuteltje
6. Ze heeft hem een briefje geschreven.
7. De kinderen speelden samen een spelletje.
8. Peper zit vaak in een busje.
9. In het boek staat een mooi plaatje van een papegaai.
10. Om haar ringvinger draagt ze een gouden ringetje.
Oefening 4 (A2) pag. 63:
1. Op mijn bureautje staat een computer.
2. Ik heb dorst, dus ik neem een glaasje water.
3. Op kleine skietjes ging het kind de heuvel af.
4. Met een touwtje kun je dingen vastbinden.
5. Ik heb een oventje gekocht om kleine dingen te verwarmen.
6. Kijk eens wat een leuk biggetje/varkentje!
7. Er is een blaadje van de boom gevallen.
8. In het schermpje van mijn tablet staan alle apps.
9. Ik heb een mooi ringetje voor mijn verjaardag gekregen.
10. Zie je dat scheepje, daar in de verte?
Oefening 5 (B1) pag. 63:
1. In de lente zie je veel pasgeboren lammetjes in de wei.
2. Ik had in de supermarkt een aanrijdinkje met een andere kar.
3. Op het bankje in het park zat een oud opaatje.
4. Mijn zus heeft laatst een lief baby’tje gekregen.
5. Ze heeft een prachtig bonsaiboompje in de vensterbank staan.
6. Het kind veegde het tuinpaadje met een bezempje.
7. Hij had een leninkje afgesloten om de nieuwste telefoon te kunnen kopen.
8. Ik wil graag een rolletje pepermunt.
9. Als kind had ik vaak gaatjes als ik naar de tandarts ging.
10. Wilt u een bonnetje van uw aankoop?
Oefening 6 (B1) pag. 64:
Oldehove – Leeuwarden, Nederland
Oorspronkelijk werd de Friese Oldehove gebouwd naar het voorbeeld van de 120 meter hoge Münster in het Duitse
Freiburg, maar nadat de toren begon te verzakken, werd de bouw op ongeveer 40 meter hoogte gestaakt. Met een overhang
van 1,70 meter is dit één van de scheefste torens van Nederland.
Midden in het centrum van Utrecht staat de Dom, een mooie gotische kerk. De bouw van de kerk begon in 1254 en het
duurde bijna drie eeuwen voor het gebouw gereed was. Het maakte deel uit van het bisdom van Utrecht. De toren meet
112 meter en 32 centimeter. Daarmee is de Dom de hoogste kerk van ons land.
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Bijvoeglijk naamwoord

Oefening 7 (B1) pag. 64:
1. laatje
2. geheimpje
3. portemonneetje
4. campinkje
5. leeuwtje
6. meisje
7. verwennerijtje
8. slangetje
9. ommetje
10. mausoleumpje
11. clowntje
12. ritssluitinkje
13. dinertje
14. winterkoninkje
15. beloninkje

Bijvoeglijk naamwoord
Oefening 1 (A1) pag. 65:
1. lief
2. sterk
3. verdrietig
4. ziek
5. bang
6. slim
7. gek
8. verbaasd
9. vrolijk
10. lelijk
11. boos
12. stout
13. nat
14. rijk
15. dun
Oefening 2 (A1) pag. 66:
1. De poes/kat is lief.
2. De man is sterk.
3. De vrouw is verdrietig.
4. De man is ziek.
5. De vrouw is bang.
6. De jongen is slim.
7. De man is gek.
8. De vrouw is verbaasd.
9. De man is vrolijk
10. De hond is lelijk.
11. De vrouw is boos.
12. Het kind is stout.
13. De man is nat.
14. De man is rijk.
15. De vrouw is dun.

een lieve poes/kat
een sterke man
een verdrietige vrouw
een zieke man
een bange vrouw
een slimme jongen
een gekke man
een verbaasde vrouw
een vrolijke man
een lelijke hond
een boze vrouw
een stout kind
een natte man
een rijke man
een dunne vrouw

Oefening 3 (A1) pag. 67:
1. Er loopt een dikke man in het park.
2. Hij heeft een grote hond.
3. De hond heeft een lange staart.
4. De hond is zwart.
5. Hij is ook lief.
6. Het is een lieve hond.
7. Het is mooi weer.
8. De man en de hond lopen op een smal pad.
9. Langs het pad staan hoge bomen.
10. In een boom zit een klein vogeltje.
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Oefening 4 (A2) pag. 67:
1. Er staat een grote auto voor de deur.
2. De zieke vrouw lag in bed.
3. In het park loopt een dikke man.
4. Hang je natte kleren even op. Dan kunnen ze drogen.
5. Ik heb een lieve kat.
6. Kees had een boze droom.
7. Wat een mooie gele trui heb je aan.
8. Er zijn veel lange mensen in Nederland.
9. Zij is een bange vrouw.
10. Hij vertelt altijd leuke verhalen.
11. Bergbeklimmen is een gevaarlijke sport.
12. De volle zaal klapte hard voor de zanger.
13. We hebben een groene auto.
14. Wat een leuke mensen!
15. Wat vind je van mijn nieuwe smartphone?

Ik woon in een groot huis.
Ik moet vroeg naar huis, want ik heb een ziek kind.
Ik ben een dik boek aan het lezen.
Bij nat weer moet je je snelheid aanpassen.
Wat een lief kind ben je toch.
Op de bank zat een boos meisje.
Ik heb een geel T-shirt.
Ik heb een lang touw nodig.
In de hoek zat een bang katje.
Heb je een leuk reisje gemaakt?
Dat is een gevaarlijk kruispunt.
Heb je nog een vol glas?
Teken eens een groen lijntje.
Ik heb een leuk ringetje gekocht.
Hebben jullie een nieuw huis?

Oefening 5 (A2) pag. 68:
1. leeg ↔ vol
2. groot ↔ klein
3. nat ↔ droog
4. hoog ↔ laag
5. makkelijk ↔ moeilijk
6. sterk ↔ zwak
7. lief ↔ stout
8. aan ↔ uit
9. lelijk ↔ mooi
10. oud ↔ nieuw
11. leuk ↔ vervelend
12. vuil ↔ schoon
13. snel ↔ langzaam
14. kort ↔ lang
15. zwaar ↔ licht
16. goed ↔ fout
Oefening 6 (A2) pag. 69:
1. Dit nieuwe boek moet je lezen.
2. Hij gooit zijn oude spullen nooit weg.
3. Wat leuk dat jullie langskomen!
4. Heb je dat saaie verhaal gelezen?
5. Richard heeft een ander huis gekocht.
6. Wat is uw juiste adres?
7. Wil je dat rode boek voor me pakken?
8. Het is een heel lief kind.
9. Vorige week had ik een toets.
10. Dat is een gevaarlijk plan.
11. Wat goed van je, zeg!
12. Dit is een vervelende kwestie.
13. Onze grijze kat is al heel oud.
14. Ik vind dit een vreemde vraag.
15. Zij is een gelovig mens.
Oefening 7 (B1) pag. 69:
1. Het was een vriendelijke man.
2. Daar moet een logische verklaring voor zijn.
3. Bij zijn vertrek bedankte hij alle collega’s voor de prettige samenwerking.
4. Champignons zijn eetbare paddenstoelen.
5. Laten we maar ophouden, dit wordt een nutteloze discussie.
6. Dit is een goed leesbaar artikel.
7. Kan die vreselijke muziek wat zachter?
8. Ik kocht altijd biologische producten.
9. Zouden de sociale voorzieningen in dit land goed zijn?
10. De zitting van de rechtbank was openbaar.
11. In onze straat was een winkel die Perzische tapijten verkocht.
12. Voor deze baan is aantoonbare ervaring nodig.
13. De directrice is een elegante vrouw.
14. Het college zal een belangrijke beslissing moeten nemen.
15. Hij had een paar vervelende weken.
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Bijvoeglijk naamwoord

Oefening 8 (B1) pag. 70:
1. slechter
2. specifiek
3. volgend
4. moeilijk
5. afwezig
6. lichamelijk
7. ouderwets
8. saai
9. negatief
10. vroeger
11. openbaar
12. kalm
13. zonnig
14. lelijk
15. komend
Oefening 9 (B1) pag. 70:
1. Heb je nog wat bijzonders gezien op televisie?
2. Voor dringende zaken kunt u mijn collega bellen.
3. Zijn gebroken been moest zes weken in het gips.
4. Heb je wel eens gerookte makreel gegeten?
5. Welke wagen is van jou: die kleine of die grote?
6. Voor de winkel zag ik een houten bank staan.
7. Als bergbeklimmer moet je stalen zenuwen hebben.
8. We hebben pas een mooi leren bankstel gekocht.
9. De aangebrande aardappelen smaken niet lekker.
10. Ik heb iets nieuws gekocht, wat vind je ervan?
11. Waren die nylonkousen van jou?
12. Geef me even een papieren tissue.
13. De sollicitant had uitstekende papieren maar presenteerde zichzelf slecht.
14. De meningen over dit onderwerp waren erg verdeeld.
15. Heb je dat vreselijke nieuws al gehoord?
Oefening 10 (B2) pag. 71:
1-g Ik vond niets leuks bij het winkelen.
2-d Ik zoek een massief houten tafel.
3-l Deze telefoon heeft een uitgebreide handleiding.
4-o Na het programma werden door de kijkers veel boze reacties op Facebook gezet.
5-k De Arabische taal wordt gesproken door 320 miljoen mensen.
6-a Met een verlopen rijbewijs mag je niet autorijden.
7-n Er zou toch een simpele oplossing moeten zijn voor dit probleem.
8-i Voor zijn werk kreeg hij maar een karig loon.
9-m Dankzij het brailleschrift kunnen blinde mensen lezen.
10-b Er zijn nog maar weinig mensen die een handgeschreven brief versturen.
11-e Als je les wil geven op het vwo moet, je eerstegraads docent zijn.
12-j Er zou een vervelende fout in dat programma zitten.
13-f Lees altijd goed de algemene voorwaarden in een contract!
14-c Dat was een tactloze opmerking van je.
15-h Het haar van blondines is vaak gebleekt.
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Oefening 11 (B2) pag. 72:
1. veelzijdig
Zij heeft een veelzijdig beroep.
2. invloedrijk
Hij is een invloedrijk man.
3. gouden
De sportman kreeg een gouden medaille toen hij won.
4. breed
Mijn auto heeft brede banden.
5. snelgroeiend
Dit is een snelgroeiende boom.
6. groot
We hebben vandaag een grote afstand afgelegd op de fiets.
7. laatste
Dat is het laatste bericht dat ik van hem heb gehad.
8. beste
Hij was de beste in zijn vak.
9. rustiger
Zouden jullie wat rustige muziek op willen zetten?
10. los
Hij maakte enkele losse opmerkingen.
11. opgebracht
De vluchtig opgebrachte make-up stond haar heel goed.
12. psychologisch
De wielrenner liet zich niet in de war brengen door psychologische spelletjes.
13. toegewezen
Hij ging zitten op de hem toegewezen plek.
14. beroemdste
Wie is de beroemdste voetballer?
15. Nederlands
Welke Nederlandse steden ken je?
16. klein
Het kleine kereltje zat lief in de zandbak te spelen.
17. lang
Wat heb je toch een lang haar.
18. bepaald
Bepaalde dingen zeg je gewoon niet.
19. exotisch
Wat is dat voor exotische vrucht?
20. oosters
Hij houdt van oosterse muziek.
21. vochtig
Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek.
22. glanzend
Met glanzende ogen nam zij het boeket in ontvangst.

Trappen van vergelijking
Oefening 1 (A1) pag. 74:
1. koud
kouder
2. jong
het jongst
3. dik
dikker
4. lang
lang
5. veel
het meest
6. groot
groot
7. dun
dun
8. goed
goed
9. nat
natter
10. klein
klein

koud
jong
het dikst
het langst
meer
groter
het dunst
het best
het natst
kleiner

het koudst
jonger
dik
langer
veel
het grootst
dunner
beter
nat
het kleinst

Oefening 2 (A1) pag. 76:
1. Cor is dikker dan Dave.
2. Henk heeft het kouder dan Rina.
3. Kees is jonger dan Mark.
4. Op plaatje A is het natter dan op plaatje B.
5. De stokjes in B zijn dunner dan de potloden in A.
6. Auto A is groter dan auto B.
7. A heeft meer geld dan B.
8. Bloem B is kleiner dan bloem A.
Oefening 3 (B1) pag. 77:
1. Deze laserprinter is duurder dan die andere, maar hij kan ook meer/het meest.
2. Wat zou je vervelender vinden: naar de tandarts gaan of naar het ziekenhuis gaan?
3. De economie van de westerse landen is gezonder dan enkele jaren geleden.
4. Ons bedrijf heeft sinds de crisis een stuk minder te besteden dan daarvoor.
5. De inkomsten dit jaar zullen een stuk magerder zijn dan de voorgaande jaren.
6. Dit is het spannendste boek dat ik ooit gelezen heb.
7. Ik kijk liever naar een goede krimi dan naar sciencefiction.
8. Ze was de trotste moeder in de zaal. Niemand was trotser dan zij.
9. De grond van dit boerenbedrijf is vruchtbaarder dan de grond van het bedrijf ernaast.
10. Hoe meer je investeert, hoe beter de opbrengst zal zijn.
11. Naarmate je vordert in het boek, wordt het steeds saaier om te lezen.
12. De nieuwe geschiedenisleraar vertelt een stuk boeiender dan de vorige.
13. Zie je die mannen daar? De een ziet er nog onverzorgder uit dan de ander.
14. Koningin Juliana was de meest gewone koningin van Nederland. Zij was een vrouw van het volk.
15. Welke van die sieraden zou je het liefst willen hebben?
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Telwoord

Oefening 4 (B2) pag. 78:
1. grote – groot, groter, het grootst
ideale – ideaal, idealer, het ideaalst
ruim – ruim, ruimer, het ruimst
luxe – luxe, luxer, het meest luxe
extra – extra, -, soepele – soepel, soepeler, het soepelst
verstelbare – verstelbaar, verstelbaarder, het verstelbaarst
2. mooie – mooi, mooier, het mooist
groter – groot, groter, het grootst
open – open, meer open, het meest open
klein – klein, kleiner, het kleinst
langwerpig – langwerpig, langwerpiger, het langwerpigst
3. bepaald – bepaald, meer bepaald, het meest bepaald
verschillende – verschillend, verschillender, het verschillendst
specifieke – specifiek, specifieker, het specifiekst
literaire – literair, literairder, het literairst
duidelijk – duidelijk, duidelijker, het duidelijkst
beter – goed, beter, het best
mindere – weinig, minder, het minst
persoonlijk – persoonlijk, persoonlijker, het persoonlijkst

Telwoord
Oefening 1 (A1) pag. 81:
1. drie, twee, één
2. negen
3. twaalf
4. honderd
5. vijfenzeventig
6. vijftig
7. negentien
8. driehonderd
9. achttien
10. zevenenveertig
11. achtenvijftig
12. zesendertig
13. vijfentwintig
14. veertien
15. achtentachtig
Oefening 2 (A1) pag. 81:
1. Het is één uur ’s middags.
2. Het is kwart over zeven ’s ochtends.
3. Het is vijf over half twaalf ’s ochtends.
4. Het is tien over acht ’s avonds.
5. Het is vijf voor negen ’s ochtends.
6. Het is vijf voor half zes ’s middags.
7. Het is tien over half acht ’s avonds.
8. Het is vijf over twee ’s nachts.
9. Het is kwart voor tien ’s ochtends.
10. Het is tien voor half vijf ’s middags.
11. Het is tien voor één ’s nachts.
12. Het is half elf ’s ochtends.
Oefening 3 (A2) pag. 82:
1. achttien
2. achtentachtig
3. tweehonderdzevenendertig
4. negenhonderdzesentachtig
5. duizend tweehonderdvier
twaalfhonderdvier
6. zevenduizend negenhonderddrieënvijftig
negenenzeventighonderddrieënvijftig
7. twaalfduizend driehonderdvijfenzeventig
8. zeshonderdvijfenzeventigduizend vierhonderdtweeëntwintig
9. vijf miljoen honderdzevenentwintigduizend negenhonderdnegenentachtig
10. twaalf miljoen zeshonderdeenenveertigduizend vijfhonderdvierendertig
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Oefening 4 (A2) pag. 82:
1. tweeduizend drie
2. negentienvijfenvijftig, negentienhonderdvijfenvijftig
3. achttienvijfenzeventig, achttienhonderdvijfenzeventig
4. negentiennegenennegentig, negentienhonderdnegenennegentig
5. tweeduizend achtendertig
6. negentientweeëntwintig, negentienhonderdtweeëntwintig
7. zestienvijftig, zestienhonderdvijftig
8. dertiennegenentachtig, dertienhonderdnegenentachtig
9. tweeduizend tien
10. negentienzesentachtig, negentienhonderdzesentachtig
Oefening 5 (A2) pag. 82:
1. In een uur zitten 60 seconden/secondes.
2. Hoeveel euro’s heb je gewisseld?
3. Ik heb 80 procent van het werk af.
4. Over twee weken ga ik met vakantie.
5. Mijn zus verdient tweemaal zoveel als ik.
6. Ik heb vijf kilo aardappelen gekocht.
7. Er zaten zo’n vijftig mensen in de bus.
8. Hij heeft drie miljoen op de bank.
9. Ik heb het al drie keer uitgelegd.
10. Heeft u een stuk kaas van vier ons?

Rangtelwoord
Oefening 1 (A2) pag. 83:
1. Ik woon op de eerste verdieping.
2. Ik ben derde geworden bij het gamen.
3. Welke dag hebben we feest? De vierentwintigste.
4. November is de elfde maand van het jaar.
5. Gert is de achtste jarig.
6. Ik zeg het voor de honderdste keer.
7. Tegenwoordig ga je pas op je zevenenzestigste met pensioen.
8. Paus Johannes de drieëntwintigste was zeer geliefd.
9. Ik heb dit jaar voor de vijfde keer de vierdaagse gelopen.
10. Ik heb twee derde van het werk af.
Oefening 2 (A2) pag. 84:
1. Op de derde wordt mijn zoon twaalf jaar.
2. We gaan met z’n vieren naar de tweede voorstelling.
3. Hij kreeg voor de tiende keer een vijf voor zijn proefwerk.
4. Mijn dochtertje is elf als ze naar de eerste klas van de middelbare school gaat.
5. Ik heb een derde van de oefening gemaakt.
6. De duizendste bezoeker mocht gratis naar binnen.
7. Dat huis kost drie miljoen euro.
8. Pas bij de achtste keer proberen, is de auto gestart.
9. Ten eerste vind ik dansen leuk, ten tweede is het heel gezellig.
10. Op vijfentwintig december is het Kerstmis.
Oefening 3 (A2) pag. 84:
1. vier vijfde
2. vijf twaalfde
3. zeven achtste
4. een vierde
5. drie zesde
6. twee negende
7. een tiende
8. twaalf dertiende
9. twee derde
10. vijfenzeventig honderdste

20

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Persoonlijk voornaamwoord: onderwerp

Onbepaald telwoord
Oefening 1 (A2) pag. 85:
1. Ik kan dit jaar niet op vakantie, ik heb geen geld.
2. Ik wil graag een paar witte sokken, alstublieft.
3. Mijn broer heeft sinds enkele maanden een motor.
4. Sommigen van de mensen hier zijn familie, anderen zijn vrienden.
5. Ze heeft vanmorgen weinig gegeten en nu heeft ze honger.
6. Heb je wat papier voor me?
7. Sommige tablets zijn wel erg duur.
8. Heb je wel genoeg papier?
9. Vandaag hebben we veel klanten gehad.
10. Het was een moeilijk examen. Slechts weinigen hadden een voldoende.
Oefening 2 (A2) pag. 86:
1. een paar, enkele, wat, weinig aardbeien
2. genoeg, veel sperziebonen
3. veel daken
4. een paar, enkele, sommige, wat, weinig auto’s
5. geen telefoons
6. een aantal, enkele, sommige, wat, weinig lammetjes
7. een paar gympen
8. weinig, wat eten
9. enkelen, sommigen
10. genoeg, veel taartjes
11. veel mensen
12. een aantal, enkele, sommige, wat, eenden
Oefening 3 (B1) pag. 87:
1. Op de vijf januari tweeduizend achttien was er een fantastisch feest.
2. Velen op het feest waren vrienden van elkaar.
3. Maar enkelen waren hen onbekend.
4. Onder die enkelen waren verschillende vrouwen en twee mannen.
5. Er waren genoeg consumpties voor de vele gasten.
6. Na het eerste uur werd de sfeer heel gezellig.
7. Enkele gezellige uren volgden.
8. Daarna begonnen sommigen wat dronken te worden.
9. Om twaalf uur was een derde van de aanwezigen dronken.
10. Er werd echter geen vervelend woord gezegd.
11. Op de dansvloer was menig danspaartje te vinden.
12. Het feest ging door tot diep in de nacht. Pas tegen vieren begonnen verscheidenen te vertrekken.
13. Om vijf uur waren er nog weinig van de genodigden.
14. Even na zessen was er geen feestganger meer te bekennen.
15. De vele gasten hadden zich uitstekend vermaakt.

Persoonlijk voornaamwoord: onderwerp
Oefening 1 (A1) pag. 89:
1. het
2. wij
3. u
4. zij
5. jij
6. hij
7. zij
8. u
9. jullie
10. ik
Oefening 2 (A1) pag. 90:
1. a. Zij heeft een 6 voor haar proefwerk, maar b. jij hebt een 9.
2. Wie heeft de koekjes opgegeten? c. Wij niet.
3. Goedemorgen, dames en heren, wilt b. u een kopje koffie?
4. Hebben a. jullie Folkert gezien? Ja, c. hij is in de tuin.
5. Vandaag is b. het donderdag.
6. Mario en zijn vrouw komen vandaag. Wat leuk! Hoe laat komen c. ze?
7. Wat voor werk doet c. u? b. Ik werk bij een bank.
8. Ga a. jij ook naar het feest of blijf b. je thuis?
9. Wie wast er af? c. Ik niet, b. zij is aan de beurt.
10. a. Zij mag naar huis, maar b. jij nog niet.
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Oefening 3 (A1) pag. 91:
1. Goedemorgen, meneer. Hoe heet u?
2. Mijn naam is De Jong, Kees de Jong, en u mevrouw?
3. Ik heet Janny Prinsen.
4. Hij heet Jan en zij heet Lia.
5. Wij heten De Vries, Piet en Rita de Vries.
6. Hoe heten jullie kinderen?
7. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Klaas van Houten.
8. Mogen wij ons even voorstellen? Ik ben Marijke en zij heet Annemarie.
9. Hoe heten jullie? Wij heten Jansen. Dit is Marie en ik heet Gerrit.
10. Wie bent u? Ik ben meneer Pietersen.
Oefening 4 (B1) pag. 91:
1. Mijn zus en ik zouden straks het mooie Maastricht gaan verkennen, maar het regent.
2. Ria heeft een beter ontwerp gemaakt dan jij.
3. Zij hadden genoeg aanmeldingen gekregen maar wij geen enkele.
4. Jullie willen ons niet helpen, waarom zouden wij jullie dan wel helpen?
5. Kom eens hier Peter, dan laat ik je zien hoe je deze klus aanpakt.
6. Hoor je dat lawaai? Zouden ze nou weer aan het werk zijn?
7. Ze zeggen dat je daar heerlijk kunt wandelen.
8. Kunt u me een aanwijzing geven hoe je dat moet aanpakken?
9. Goedemorgen dames en heren, komt u binnen. U kunt daar koffie pakken.
10. De regering heeft veel taken. Zij maakt onder andere wetten.
Oefening 5 (B1) pag. 92:
1. Ik heb er genoeg van.
2. Heb jij je al aangemeld voor de cursus?
3. U had dit formulier volledig moeten invullen.
4. Heeft hij je nu nog niet geïnformeerd?
5. Zij heeft de afstandsbediening gehad, ik niet.
6. Zoek je dat apparaat? Het staat daar op de kast.
7. Wij waren om 4 uur al klaar met de opdracht, maar zij nog niet.
8. Waar gaan jullie heen?
9. Mevrouw en meneer Jansen, gaat u zitten.
10. Wij zullen onze dienst in de middag draaien. Zij hebben avonddienst
11. ’k Weet ’t niet.
12. Je zou de aanvraag nog invullen.
13. Is ie nou helemaal gek geworden?
14. Is ze al met de medicijnen langs geweest?
15. ’t Is elke keer hetzelfde liedje.
16. We moesten nog naar het uitzendbureau.
17. Ze zijn weer eens te laat, zoals gewoonlijk.

Persoonlijk voornaamwoord: voorwerp
Oefening 1 (A1) pag. 93:
1-h ik – mij
2-f jij – jou
3-a u – u
4-j hij – hem
5-d zij – haar
6-p het – het
7-c wij – ons
8-o jullie – jullie
9-q zij – hen/hun
10-b ’k – me
11-e je – je
12-n hij – ’m
13-g ze – ’r
14-k ’t – ’t
15-m we – ons
16-i jullie – je
17-l ze – ze
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Persoonlijk voornaamwoord: voorwerp

Oefening 2 (A1) pag. 94:
1. Heb je hem de mappen gegeven, Paul? Hij heeft ze nodig.
2. Haar heb ik in de stad gezien/Ik heb haar in de stad gezien. Ze was daar met Kees.
3. Machteld en Harry hebben een nieuw huis. Heb je het al gezien, Mia?
4. Je sleutels? Ik heb ze niet gezien.
5. Ben je/jij al bij je zus geweest? Nee, ik ga zo naar haar toe.
6. Zijn die bloemen voor mij? Wat lief!
7. Heb je voor ons ook een kaartje gekocht? Dan gaan we alle drie naar die film.
8. Wij hebben jullie gisteren in de stad gezien, maar jullie hebben ons niet gezien.
9. Heeft Mirjam u de brieven gegeven, meneer De Wit?
10. De kinderen hebben me een mooie tekening gegeven.
11. Heb jij/je mijn schoenen soms gezien, Hanneke? Ja, ze staan in de gang.
12. Waar zijn Ronald en Leo? We hebben ze in de kantine gezien.
13. Heeft hij ook voor jou iets meegenomen, Ben? Hij heeft mij een pen gegeven.
14. Jullie moeten snel eens bij ons komen.
15. Hoe laat is het?
Oefening 3 (B1) pag. 95:
1. Waar heeft ze die mooie auto gekocht? Ik vind hem erg mooi.
2. De notulen? Ze/zij hebben ze uitgewerkt en gemaild.
3. Hij had ze aan hen gegeven.
4. Ik ben mijn kurkentrekker kwijt, waar is hij toch?
5. Hebben ze het nog tegen hen gezegd?
6. Waar zou je de meeste fabrieken vinden? Je vindt ze voornamelijk in de Randstad.
7. Hadden jullie die waarschuwing voor storm niet gehoord?
8. Ik moet haar niet hebben, maar hem.
9. Ons was niets verteld over de gevolgen van dat ongeval.
10. Heb jij een brievenopener? Mag ik hem even lenen?
11. Kent Jakob dat woord niet? Nee, hij kent het niet.
12. Stefan en Dorien hebben vandaag de sleutels van hun nieuwe appartement gekregen. De makelaar heeft ze vanmorgen
aan hen gegeven.
13. Ik wilde hen niet waarschuwen, maar jullie.
14. Hallo meneer en mevrouw De Jong, heeft u de stukken kunnen lezen? Ja, we hebben ze gelezen.
15. Dirk en Daan weten dat ze ontslagen worden; de directeur heeft het hun al gezegd.
Oefening 4 (B2) pag. 96:
1. Heb je het ontwerp van het nieuwe kantoor gezien? Nee, ik heb het niet gezien.
2. Wanneer heb je Frits gevraagd het vuilnis buiten te zetten? Ik heb het hem gisteren al gevraagd.
3. Wanneer zou hij de opdracht doen? Hij zou hem morgen doen.
4. Had de secretaresse de gegevens over die zaak al aan je gegeven? Nee, ze had ze me nog niet gegeven./Nee, ze had ze nog
niet aan mij gegeven.
5. Waar heb je het doosje met punaises gelaten? Ik heb het op je bureau gezet.
6. Waarom zijn die mannen zo bedrukt? Ze hebben net gehoord dat een collega overleden is.
7. Waar heeft u uw vrouw voor het eerst ontmoet? Ik heb haar tijdens een congres ontmoet.
8. Wat een prachtexemplaar heb je daar, waar heb je hem gevonden? Dat heb ik op een antiekmarkt gevonden/Ik heb het
gevonden op een antiekmarkt.
9. Wie zou toch al die documenten gewist hebben? Sorry, dat was ik.
10. Zou het openluchtconcert doorgaan nu het regent? Ik weet niet of het doorgaat.
11. Heb je de uitslagen van het onderzoek nog aan de patiënten gegeven? Ja, ik heb ze hun gegeven./Ja, ik heb ze aan hen gegeven.
12. Vraag toch om opslag aan je baas! Nee, ik vraag het later aan hem.
13. Hoe heb je dat document aan de rechter gestuurd? Ik heb het hem per e-mail gestuurd.
14. Had je nog iets van de collega’s gehoord? Nee, ik heb nog niets van hen gehoord.
15. Is het nieuws al aan de medewerkers meegedeeld? Ja, het is hun vanmorgen meegedeeld.
Oefening 5 (B2) pag. 97:
1. Heb je de laatste versie van het nieuws al gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien.
2. Wanneer had je hem opgedragen de archiefkast op te ruimen? Ik heb het hem vanmorgen opgedragen.
3. Wanneer heb je die column af? Ik zal hem morgen klaar hebben.
4. Heeft Karel de resultaten al met de collega’s besproken? Nee, hij heeft ze nog niet met hen besproken.
5. Waar zou het onderzoeksrapport van die zaak gebleven zijn? Ik had het op je bureau gelegd.
6. Waarom kijkt iedereen zo beteuterd? Ze hebben net gehoord dat ze hun baan kwijt zijn.
7. Wanneer heb je Marjan leren kennen? Ik heb haar tijdens een concert leren kennen.
8. Hoe komen jullie aan die kopjes? Die hebben we op een antiekmarkt gevonden.
9. Wie had de verwarming uitgezet? Dat had ik gedaan, sorry.
10. Ging hij nog naar dat kampioenschap? Hij weet niet of het doorgaat.
11. Geef die papieren aan de betrokkenen! Ik heb ze hun al gegeven.
12. Had zij die aanvraag voor subsidie nog ingediend? Nee, ze zou hem morgen indienen.
13. Heb je dat verslag nog naar Anton verstuurd? Ja, ik heb het hem per e-mail gestuurd.
14. Hebben ze nog iets van hun collega’s gehoord? Nee, ik geloof niet dat ze nog iets van hen vernomen hebben.
15. Weten zij al dat dit filiaal dicht gaat? Ja, het is hun/ze vanmorgen verteld.
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Wederkerend voornaamwoord
Oefening 1 (A2) pag. 98:
1. Zij ergert zich.
2. Ik douch me.
3. Jij draait je om.
4. Ik schaam me.
5. Jullie kleden je uit.
6. De man scheert zich.
7. Hij haast zich.
8. Wij vervelen ons.
9. Zij wassen zich.
10. Zij maakt zich op.
11. Jij bukt je.
12. Wij kleden ons aan.
13. Jullie herinneren je.
14. Ik schrijf me in.
Oefening 2 (A2) pag. 99:
1. Wij wassen ons elke dag.
2. Herinner jij je waar de sleutels zijn?
3. Ed verbaasde zich dat ik al zo snel terug was.
4. Ik heb me aan dat kastje gestoten.
5. Hebben jullie je niet vergist?
6. Ik heb me gebrand aan het gas.
7. Die meisjes herinneren zich niet hoe ik heet.
8. Ik vraag me af of hij komt.
9. We hebben ons vergist.
10. Heb je je nu al aangekleed?
11. Ik was me altijd met warm water.
12. De kinderen vervelen zich.
13. Scheren jullie je nog met de hand?
14. We kleden ons om 7 uur aan.
15. Zij haastte zich naar de bus.
Oefening 3 (B1) pag. 100:
1. Vergis je je wel eens? Ja, ik vergis me wel eens.
2. Hebben de jongens zich goed gedragen op het werk? Ja, zij hebben zich goed gedragen.
3. Schamen jullie je niet? Nee, we schamen ons niet.
4. Herinnerden zij zich het museum? Nee, zij herinnerden het zich niet.
5. Excuseren jullie je als je een fout maakt? Ja, wij excuseren ons dan.
6. Heb je je wel eens teruggetrokken uit een sollicitatieprocedure? Nee, ik heb me nooit teruggetrokken uit een
sollicitatieprocedure.
7. Deed zij zich wel eens anders voor dan ze is? Nee, ze deed zich nooit anders voor dan ze is.
8. Hebben zich nog kandidaten aangemeld? Ja, enkelen hebben zich aangemeld.
9. Kun je je legitimeren? Ja, ik kan me legitimeren met een paspoort.
10. Hebben Ton en Jaap zich laten meeslepen door de film? Ja, ze hebben zich laten meeslepen.
11. Verveelde u zich niet tijdens die lezing? Nee, ik verveelde me niet.
12. Heeft hij zich ingeschreven voor de lerarenopleiding? Ja, hij heeft zich ingeschreven.
13. Heeft zij zich ooit agressief opgesteld tegenover hem? Ja, zij heeft zich agressief opgesteld tegenover hem.
14. Verheugden jullie je op het feest Ja, we hebben ons op het feest verheugd.
15. Hebt u zich wel eens verslapen? Nee, ik heb me nog nooit verslapen.
Oefening 4 (B1) pag. 101:
1. Vanmorgen kwam ik te laat op mijn werk omdat ik me verslapen had.
2. Mijn vrouw herinnerde zich niet of ze het alarm aangezet had.
3. In de badkamer schoor en waste ik me. Ik zocht wat kleren en kleedde me snel aan.
4. Ik at snel wat brood, kuste mijn vrouw en ik haastte me naar de metrohalte.
5. In de metro zag ik een meisje dat zich opmaakte.
6. Op mijn werk zei mijn baas dat hij zich verbaasde dat ik te laat was.
7. Hij vroeg: schaamt u zich niet dat u te laat bent?
8. Ik verontschuldigde me en ging snel aan mijn bureau zitten.
9. Ik meldde me aan op de computer en ging aan het werk.
10. Maar ik kon me niet concentreren en ik vergiste me regelmatig.
11. Ik verheugde me op het einde van de dag.
12. Vanavond zou ik me inschrijven bij een sportschool.
13. Ik had al van veel mensen gehoord: we voelen ons ontspannen na een uurtje sporten.
14. Ik vermaakte me uitstekend tijdens het sporten.
15. Na het sporten vroeg ik me af waarom ik dat niet eerder was gaan doen.
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Bezittelijk voornaamwoord: bijvoeglijk

Oefening 5 (B1) pag. 102:
1. Na die heftige ruzie moest ik even tot mezelf komen.
2. Je moet jezelf wat rust gunnen.
3. We hoeven onszelf niet tegenover jou te verdedigen.
4. De kinderen waren buiten zichzelf van vreugde.
5. Willen jullie even op jezelf zijn? Dan ga ik!
6. Ik moet bij mezelf te rade gaan of dat wel kan.
7. Woon jij op jezelf? Wat gaaf!
8. Kunt u uzelf/zichzelf in het voorstel vinden?
9. Jullie hebben het aan jezelf beloofd dit keer door te zetten.
10. Wij hebben het aan onszelf te danken dat we de trein gemist hebben.
11. Ik heb mezelf eens flink verwend.
12. Je houdt jezelf voor de gek als je zo naïef denkt.
13. Zij vinden zichzelf zo ontzettend goed.
14. U zou wat beter voor uzelf/zichzelf moeten zorgen.
15. Mag ik mezelf even voorstellen?

Wederkerig voornaamwoord
Oefening 1 (A2) pag. 103:
1. Wij gebruiken elkaars make-up.
2. Jullie moeten achter elkaar de trap oplopen.
3. De twee jonge mensen geven elkaar een kus.
4. Ze houden elkaars hand vast.
5. De jongeren zaten gezellig bij elkaar om het kampvuur.
6. Ze hebben elkaars jas aangetrokken.
7. Ze vechten met elkaar als kat en hond.
8. Mark en Dorien houden veel van elkaar.
9. In de vakantie bekijken Truus en ik elkaars huis.
10. Op dansles dansen we altijd met elkaar.
11. Ze kijken elkaar aan met boze blik.
12. Zet jij de borden even op elkaar?
13. Ik doe alle pennen bij elkaar in het bakje.
14. We lenen elkaars kleren.
15. Hij zit met zijn benen over elkaar.

Bezittelijk voornaamwoord: bijvoeglijk
Oefening 1 (A1) pag. 104:
1. Dat is mijn huis.
2. Ons kind wordt morgen 10 jaar.
3. We zijn met hun auto naar de stad gereden.
4. Waar is je/jouw jas?
5. Dat is niet jouw pen, dat is mijn pen.
6. Kijk, ze heeft haar nieuwe jurk aan.
7. Hebben jullie je huiswerk af?
8. Daar loopt Fred met zijn vrouw.
9. Wij gaan met onze kinderen naar het strand.
10. Meneer, is dat uw hond?
Oefening 2 (A1) pag. 105:
1. Dat is ons huis.
2. Onze buurman heeft een nieuwe auto.
3. Die jongen daar, dat is onze broer.
4. Op ons werk is het heel druk.
5. Ons kind heeft de griep.
6. Onze honden rennen graag in het bos.
7. Heb je ons katje gezien?
8. De auto staat voor ons hek.
9. We gaan vanmiddag naar onze jarige oma.
10. We hebben in de stad onze vriendinnen gezien.
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Oefening 3 (A1) pag. 105:
1. Mijn moeder heet Martha.
2. Onze vader is slager.
3. Het gaat goed met zijn oma.
4. Dat is haar zus.
5. Hun broer is 17.
6. Ja, dat is onze opa.
7. Dat zijn mijn ooms.
8. Dat zijn onze tantes.
9. Ik ben zijn zus.
10. Ik ben haar broer.
11. Mijn nichtje heet Karin en mijn neef heet Wim.
Oefening 4 (B1) pag. 106:
1. We zaten met ons/z’n drieën te praten over allerlei onderwerpen.
2. Iedereen wilde zijn mening geven tijdens de discussie.
3. Studenten moeten vaak aangespoord worden hun studie serieus te nemen.
4. Deze fabriek heeft door de crisis haar deuren moeten sluiten.
5. De vereniging had haar statuten gewijzigd.
6. De vrijwilligers bezoeken met hun/z’n vijven de eenzame mensen in de stad.
7. Is dat jouw smartphone? Sorry, ik dacht dat het mijn smartphone was.
8. Meneer Jansen, u kunt uw bijdrage op onze bankrekening storten.
9. Wie heeft zijn doel voor vandaag nog niet gehaald?
10. Ik heb jou en je/jouw collega gisteren bij dat congres gezien.
Oefening 5 (B1) pag. 107:
1. Van wie zijn die kledingstukken? Dat zijn hun kledingstukken.
2. Heb je je aantekeningen al uitgewerkt? Ja, ik heb mijn aantekeningen al uitgewerkt.
3. Was dat het verslag van Dorien? Ja, dat was haar verslag.
4. Van wie zijn al die kranten? Dat zijn onze kranten.
5. Voor wie zijn al die pakketjes? Dat zijn uw pakketjes.
6. Dan zal dit de bestelling voor meneers Martens zijn, niet? Nee, dat is jullie bestelling.
7. Hebben jullie je uitnodiging voor de boekpresentatie al ontvangen? Nee, we hebben onze uitnodiging nog niet ontvangen.
8. Hadden alle reizigers een visum geregeld? Ja, ze hadden hun visum geregeld.
9. Is dit verslag van Herman? Nee, dit is niet zijn verslag, dit is jouw verslag.
10. Zijn dat allemaal familieleden van u? Nee, dat zijn mijn vrienden.
Oefening 6 (B2) pag. 107:
1. In de herfst vind ik de Friese meren op z’n mooist.
2. Toen hij op z’n plat Amsterdams begon te praten, verstond ik hem niet.
3. Piet z’n auto krijgt een revisie.
4. Mijns inziens heeft hij gelijk.
5. Het probleem is te wijten aan een fout mijnerzijds.
6. Hij doet altijd alles op z’n gemak, alsof hij er geen zin in heeft.
7. Ik ben op z’n vroegst om 8 uur bij de ceremonie.
8. Je had op z’n minst even kunnen zeggen dat je te laat zou zijn.
9. Boven aan officiële correspondentie stond vroeger soms Mijne heren.
10. We gaan met z’n tweeën naar New York.

Bezittelijk voornaamwoord: zelfstandig
Oefening 1 (B1) pag. 108:
1. Is dit haar vulpen of de zijne/of is dit die van hem?
2. Dit is onze bijdrage en dat de hunne/en dat die van hen.
3. Mijn scriptie is bijna klaar, hoe gaat het met de jouwe/hoe gaat het met die van jou?
4. Dit is ons ontwerp, het hunne is nog niet af/dat van hen is nog niet af.
5. Is dat jouw receptenboek of is dat het hare/of is het dat van haar?
6. Gaan we met jouw auto of zullen we met de mijne gaan/of zullen we met die van mij gaan?
7. Gaat dit over hun toekomst of gaat het over die van jullie?
8. Zijn dit jullie kinderen of de hunne/of die van hen?
9. Hé, dat is de vulpen van Bas! Nee hoor, dat is de mijne/dat is die van mij.
10. Dit is onze dochter, en is dat meisje die van jullie?
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Aanwijzend voornaamwoord

Aanwijzend voornaamwoord
Oefening 1 (A1) pag. 109:
1. deze auto
2. dit huis
3. deze school
4. dit kind
5. deze vader
6. deze tas
7. dit tafeltje
8. dit boek
9. deze jas
10. deze boot
Oefening 2 (A1) pag. 109:
1. die bank
2. dat lepeltje
3. die boeken
4. die stoel
5. die kinderen
6. dat klokje
7. dat werk
8. die groente
9. dat papier
10. die lampjes
Oefening 3 (A1) pag. 110:
1. veraf
2. dichtbij
3. dichtbij
4. veraf
5. dichtbij
6. veraf
7. veraf
8. dichtbij
9. veraf
10. dichtbij
Oefening 4 (A2) pag. 110:
1. Die jongen loopt heel hard.
2. Dit kind kan goed rekenen.
3. Heb je dit boek van de bibliotheek?
4. Die man is hard aan het werk.
5. Dat huis is heel oud.
6. Deze zinnen vind ik te moeilijk.
7. Dat nieuwe model is nog niet te koop.
8. Dat meisje doet de afwas.
9. Zie je die jongen daar?
10. Kijk eens naar dat jonge hondje.
Oefening 5 (A2) pag. 111:
1. Zie je die boom daar?
2. Welke van die kinderen is van jou?
3. Wil je deze trui of die?
4. Ik heb dit boek al gelezen, maar dat nog niet.
5. Waar is het pakje? Dat heb ik op de tafel gelegd.
6. Ik wil graag verschillende soorten snoepjes. Ik wil wat van deze en van deze en een paar van die.
7. Dat meisje daar is mijn vriendin.
8. Vind je dit een mooi boek of dat?
9. Is er geen post? Nee, die is nog niet bezorgd.
10. Welk T-shirt zal ik aantrekken? Dit of dat?
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Oefening 6 (A2) pag. 111:
De VOC in de Gouden Eeuw
In de Gouden Eeuw gaat het heel goed in Nederland. Deze eeuw begint in 1600 en loopt door tot 1699. Deze eeuw wordt de
Gouden Eeuw genoemd omdat veel mensen heel veel geld verdienen. Dat/dit geld wordt vooral verdiend met de handel.
Deze handel is met veel andere landen. Deze landen bevinden zich vooral in Azië. Die handel gaat zo goed omdat heel veel
handelaren gaan samenwerken in een bedrijf. De naam van dit bedrijf is de VOC. Deze handelaren worden zo rijk dat ze
huizen laten bouwen aan de grote grachten in Amsterdam. De handelaren van de VOC varen met een schip naar Azië. Met
dit schip brengen de handelaren veel goederen van Azië naar Nederland. Onder deze goederen zijn kruiden, thee, koffie,
suiker en rijst, maar ook metaal, porselein en zijde. De goederen worden naar Amsterdam gebracht. In deze stad staan grote
pakhuizen. Die/deze pakhuizen staan aan de grachten in Amsterdam. Kleinere boten kunnen deze/die goederen naar het
pakhuis brengen. Dat pakhuis is heel diep en hoog en je kan er dus veel goederen opslaan.
Door de handel hebben veel mensen werk. Dit werk bestaat uit het leegmaken van de boten, het maken van deze boten, het
opslaan en verkopen van de goederen die deze boten meenemen. Maar ook op die boten zelf werken veel mensen. Die/deze
mensen zijn vaak maandenlang van huis. De handelaren zelf gaan niet mee op die lange reis. Zij blijven in hun grote huis,
dat grote huis aan de mooie grachten van Amsterdam.
Oefening 7 (B2) pag. 112:
1. Zo’n goed rapport heb ik in geen tijden gelezen.
2. Buiten het examenlokaal was er een dusdanig lawaai, dat de kandidaten zich niet konden concentreren.
3. Zulk schoon zeewater vind je nergens.
4. Degenen die al present zijn, kunnen mij volgen.
5. Dit gebied heeft veel mooie natuur te bieden.
6. Datgene/dat wat je hebt gedaan, is niet acceptabel.
7. Dergelijk gedrag kunnen we niet tolereren.
8. Zou je deze computer aanschaffen of zo een als ik heb?
9. Zulke lange werkdagen maak ik niet meer. Die tijd heb ik gehad.
10. Die nieuwe ontdekking zal veel vragen oproepen.
11. Iets dergelijks heb ik bij een vorig werkgever ook meegemaakt.
12. Dit geneesmiddel kan ik niet meer krijgen, ken jij een soortgelijk medicijn?
13. Degene die wij zoeken, heeft liefde voor het vak en kennis van zaken.
14. Ik vind het lastig om zulke moeilijke beslissingen te nemen,
15. Heb je die mededelingen al op de site gezet? Ja, alleen deze nog niet.

Onbepaald voornaamwoord
Oefening 1 (A1) pag. 113:
1. Zeg me b. wat je wil hebben.
2. a. Ieder mens doet wat hij wil.
3. We hebben b. alles opgegeten.
4. Wat heb je c. allemaal gehoord?
5. a. Iedere keer maakte hij dezelfde fout.
6. b. Wie heb je in de stad gezien? Marcel? Wat leuk!
7. Ze pakt van b. elk stapeltje een vel papier.
8. Dat is b. alles wat ik heb, de rest is op.
9. Wie heb je a. allemaal gezien op het feest?
10. b. Elke ochtend sta ik op.
11. Neem mee c. wat je wilt. Alle spullen moeten weg.
12. b. Wat je hebt gehoord, is niet waar.
13. a. Elk woord dat ik zeg is waar.
14. We hebben c. alles schoongemaakt.
15. b. Elk kind houdt van snoep.
Oefening 2 (A2) pag. 114:
1. Aan iedereen heb ik gevraagd of ze meegaan, maar niemand heeft tijd. Ze hebben allemaal veel te doen.
2. Ik moet je iets vertellen, maar je mag tegen niemand wat/iets zeggen.
3. Al zijn kleren zijn te klein. Ik breng alles naar een winkel met tweedehands spullen. Zo kan iemand anders de kleren
nog gebruiken.
4. Ik heb al mijn geld uitgegeven aan computers. Maar ik koop nu niets meer.
5. Heb je nog iemand gezien op het feest? Nee, van alle mensen op het feest kende ik niemand.
6. Is er iemand die me kan helpen met verhuizen? We komen je allemaal helpen.
7. Bij elk van de borden leg je een vork, een lepel en een mes neer. En als alles klaar is, kun je bij alle borden een glas
neerzetten.
8. Heb je nog iets van je broer gehoord? Nee niets, niemand heeft iets van hem gehoord.
9. Wat je ook hebt gehoord, je moet niet zomaar alles geloven.
10. Of je nu arm of rijk bent, ieder/elk mens kan gelukkig zijn.
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Betrekkelijk voornaamwoord

Oefening 3 (B2) pag. 115:
1. Ik heb nog lang niet al de bezienswaardigheden van Nederland gezien.
2. Na elk van zijn reizen was hij blij weer in Nederland terug te zijn.
3. Ik had in de souvenirshop wat/enkele cadeautjes gekocht, maar ik heb ze in het hotel laten liggen.
4. Wie aan het hoofd van ons koninkrijk staat? Sinds de troonsafstand van zijn moeder is dat koning Willem-Alexander.
5. Nederland heeft een zekere reputatie met betrekking tot drugs.
6. Men/iedereen zou ook het Koninklijk Paleis op de Dam kunnen bezoeken.
7. Iedere wet in Nederland moet eerst door de Tweede Kamer en moet dan door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.
8. Vroeger dacht men in Europa dat de Nederlanders allemaal op klompen liepen.
9. Het Amsterdamse Bos is een bos waaraan ieder van de toenmalige werkelozen in Amsterdam heeft meegewerkt.
10. Is iemand van jullie al eens op de Waddeneilanden geweest?
11. Niets is zo lekker op een warme zomerdag als een koud glas bier.
12. Elk/ieder jaar tuigen veel Nederlanders een kerstboom op.
13. We zouden met z’n allen naar het Openluchtmuseum gaan, maar sommigen/enkelen lieten het afweten.
14. Van de molens op Kinderdijk zijn er nog enkele actief om het verleden goed weer te geven.
15. Is iemand/niemand van jullie ooit in het Rijksmuseum geweest?
16. Alle grote rivieren in Nederland monden uit in de Noordzee of in het IJsselmeer.
17. Alles wat je in Madurodam in miniatuur vindt, is in het groot ergens in Nederland te vinden.
18. Iedereen zou de kersenbomen in de Betuwe in bloei moeten zien staan.
19. In Nederland lopen sommigen nog altijd op klompen bij alle weersomstandigheden.
20. Het enige attractiepark dat ik heb bezocht, is de Efteling.
21. Iets dat je niet mag missen, is de Amsterdamse grachtengordel.
22. Wat je zeker zou moeten bezoeken als je in Nederland bent, zijn de Deltawerken.

Betrekkelijk voornaamwoord
Oefening 1 (A2) pag. 117:
1. Het meisje dat je daar ziet, is mijn zus.
2. De auto die gestolen is, is van mijn baas.
3. De lampen die stuk zijn, moeten vervangen worden.
4. Wie niet mee wil gaan, blijft thuis.
5. Het geld dat ik gewonnen heb, is alweer op.
6. Het examen dat ik moest maken, was moeilijk.
7. Wat hij zegt, is niet waar.
8. De kinderen die daar rennen, zijn van mij.
9. Mijn zoon, die 11 is, gaat al naar de middelbare school .
10. Het boek dat daar ligt, ga ik lezen in de vakantie.
Oefening 2 (A2) pag. 117:
1. De schoenen die je ziet, zijn blauw.
2. Het jongetje dat je ziet, heeft een rode trui aan. / De jongen die je ziet, draagt een donkere broek. /
De jongen die je ziet, heeft een pet op.
3. De man die je ziet, lacht.
4. Het boek dat je ziet, is dik. / Het boek dat je ziet, is oud.
5. Het meisje dat je ziet, is jong. / Het meisje dat je ziet, kijkt ernstig.
6. Het papier dat je ziet, gebruik je op de wc. / Het papier dat je ziet, is wit.
7. Het land dat je ziet, is Nederland.
8. De baby die je ziet, kruipt.
9. De bloemen die je ziet, zijn geel. / De bloemen die je ziet, staan in een bruine vaas.
10. De man die je ziet, is ziek. / De man die je ziet, draagt sloffen.
11. De boom die je ziet, is dik/oud.
12. De wijn die je ziet, is rood
13. Het kind dat je ziet, is stout.
14. De man die je ziet, scheert zich.
15. De kinderen die je ziet, zijn blij. / De kinderen die je ziet, rennen op het gras.
16. De man die je ziet, heeft het koud.
17. De kooi die je ziet, is leeg.
18. De honden die je ziet, lopen in het gras. / De honden die je ziet, zijn dik.
19. De tomaten die je ziet, zijn rood.
20. Het huis dat je ziet, is groot.
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Oefening 3 (B2) pag. 119:
1. Is er niemand die me kan helpen dit aanvraagformulier in te vullen?
2. Ik zou geen overhaaste beslissingen nemen waar je later spijt van krijgt.
3. De scriptie waar ik aan werk, is nog lang niet af.
4. Dat is de beoordeling die volgende week klaar zou moeten zijn.
5. Van die klachten zijn er een paar die ernstig zijn.
6. De man aan wie ik de opdracht heb gegeven, was de meest geschikte persoon voor deze klus.
7. Er is nog iets dat ik vergeten ben je te vragen.
8. Het proces waarbij de verdachte ondervraagd wordt, is nog in volle gang.
9. U hebt bij de ontwikkeling van het project rekening gehouden met onze wensen, hetgeen ons zeer verheugt.
10. De garage heeft de auto die aangereden was, weggesleept.
11. Ik heb het vaktechnische tijdschrift, waarop ik geabonneerd was, opgezegd.
12. Zij is de collega met wie ik al vaak heb samengewerkt.
13. Dat wat ik je heb verteld, mag niemand weten.
14. De theorie waarin ik me moet verdiepen, is heel saai.
15. De privacywet die onlangs ingevoerd is, heeft ons bedrijf veel schade toegebracht.
16. De periode gedurende welke gereageerd kon worden, is verlopen.
17. De werkzaamheden waren eindelijk klaar, wat ik erg fijn vond.
18. Sommigen die getuige waren geweest van het ongeluk, waren erg van slag.
19. Zeg geen dingen waarvan je niet weet of ze waar zijn.
20. Dat is de beschrijving die ze me gegeven hebben..
Oefening 4 (B2) pag. 119:
1. Eindelijk had ik een uitgever voor mijn boek gevonden, wat me veel voldoening gaf.
2. Dit is de opdracht waar ik zo lang aan gewerkt heb.
3. De duale master Nederlands als Tweede Taal is een studie die je in anderhalf jaar kunt afronden.
4. Wij zullen u om economische redenen helaas moeten ontslaan, hetgeen wij zeer betreuren.
5. Het product dat me was toegestuurd, had niet de juiste kleur.
6. Dit is de collega met wie ik avond aan avond gewerkt heb om het project op tijd af te krijgen.
7. Dat leuke stadje waar ik je over heb verteld, ligt in Zeeland.
8. Het programma dat je net gezien hebt, komt wekelijks op televisie.
9. Het reglement krachtens welke dit strafbaar wordt gesteld, stamt al uit de vorige eeuw.
10. Dit beeldhouwwerk is het beste dat de kunstenaar ooit heeft voortgebracht.
11. Er is nog veel in dit studieboek wat ik nog niet bestudeerd heb.
12. Er zullen geen uitkeringen worden gedaan aan wie dan ook.
13. Een snelle motor kopen was iets dat hoog op zijn verlanglijst stond.
14. De trein waar we tevergeefs op gewacht hebben, was de intercity naar Brussel.
15. Dit is het beste wat deze schrijver ooit geschreven heeft.
Oefening 5 (B2) pag. 120:
Anne Frank
Anne Frank is een Duits meisje dat in de jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met haar ouders naar
Nederland is verhuisd. Het is het uitbreken van de oorlog dat een probleem vormt voor Anne en haar gezinsleden omdat
de familie Joods is. De situatie wordt zo slecht dat de familie moet onderduiken. Tijdens de periode gedurende welke de
familie ondergedoken zat, hield Anne een dagboek bij. Dit dagboek, waarin zij vertelt over het leven als onderduiker, wordt
na de oorlog uitgegeven en in vele talen vertaald, hetgeen na de dood van Anne gebeurt aangezien Anne de oorlog niet
heeft overleefd. Anne en haar familie werden opgepakt, waarna ze naar een concentratiekamp zijn gebracht, waar Anne is
omgekomen door ziekte en uitputting. Haar vader, die haar aantekeningen terugvond, heeft ze na de oorlog laten uitgeven.
Het dagboek waarin Anne schreef over deze donkere periode in haar leven, geeft ook een blik op de gevoelens die
zij koesterde voor Peter. Peter was een van de andere personen die, naast de familie Frank, ondergedoken zaten in
het achterhuis van een pand, dat/hetwelk aan de Prinsengracht in Amsterdam stond. Een van de andere gevoelens
waarover ze schreef, was de angst die deel uitmaakte van het dagelijks leven van de ondergedoken personen. Maar ook de
kastanjeboom die ze vanuit het raam kon zien, wordt in het dagboek genoemd, hetgeen ertoe heeft geleid dat deze boom
jaren later werd omgedoopt tot Anne Frankboom.
Op een dag hoorde Anne op radio Oranje het verzoek om dagboeken over deze moeilijke tijd bij te houden en te bewaren,
hetgeen haar ertoe aanzette haar manuscript grotendeels te herschrijven. Het was haar droom ooit schrijfster te worden.
Een droom die tijdens haar leven helaas nooit is uitgekomen.
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Vragend voornaamwoord
Oefening 1 (A1) pag. 121:
1. Welke auto is van jou?
2. Wie heb je in de stad gezien? Martin.
3. Welk liedje vind je mooi?
4. Wat voor bril heb je gekocht? Een leesbril.
5. Wie gelooft jou?
6. Wat heb je gekookt?
7. Wat voor een computer heb je?
8. Welke weg moeten we nemen?
9. Wat heeft ze tegen je gezegd?
10. Wie heb je ontmoet?
Oefening 2 (A1) pag. 121:
1. Wat doet de kat? / Wat eet de kat?
2. Wie is dat meisje? / Wat is haar naam?
3. Wie rent daar?
4. Wat voor auto heb je? / Welke auto heb je?
5. Wat doet de hond? / Wat eet de hond?
6. Welke wijn wil je?
7. Wie ben ik?
8. Wat is dat?
9. Waar regent het?
10. Welke bus neem je?
Oefening 3 (A2) pag. 123:
1. Wie ben je?
2. Welke jas is van jou?
3. Wie is dat? / Wie loopt daar?
4. Wat voor kleur auto heb je?
5. Wát ga je doen?
6. Welke (kleur) wil je hebben?
7. Wat is er gebeurd?
8. Welk ga je kiezen?
9. Wie heb je dan gezien?
10. Welke? / Welke films?
Oefening 4 (A2) pag. 123:
1. Wat je zegt ben je zelf.
2. Wie is daar?
3. Wie je ook belt, niemand is thuis.
4. Wat heb je voor me meegebracht?
5. Is alles wat ik heb welkom?
6. Wie komt er op visite?
7. Op wie je ook wacht, hij is te laat.
8. Wat je ook zegt, nooit is het goed.
9. Is alles wat ik gezegd heb duidelijk?
10. Wie heeft dat gezegd?
Oefening 5 (A2) pag. 123:
1. Wat ligt daar?
2. Waar is Martha?
3. Wie is die meneer?
4. Wanneer kom je?
5. Welke schoenen neem je?
6. Hoe heet je?
Oefening 6 (B1) pag. 124:
1. Er zijn inkjetprinters en laserprinters. Welke printer heeft uw voorkeur?
2. Wat een zware doos heb je bij je. Wat zit erin?
3. De vloer ligt vol met snippers papier! Wie heeft dat gedaan?
4. Je zou in dit eetcafé een heerlijke erwtensoep kunnen eten. Wie heeft dat gezegd?
5. Ik heb dit document met een speciaal programma gemaakt. Waarmee heb je dat gemaakt?
6. We gaan dit weekend wakeboarden. Wát gaan jullie doen?
7. Ik zou graag een leidinggevende willen spreken. Welke leidinggevende wilt u spreken?
8. Ik ben gezakt voor mijn rijexamen. Waarop/Waarvoor ben je gezakt?
9. Iemand begeleidt ons bij het uitstapje. Wie begeleidt jullie?
10. Dat verslag stond vol spelfouten. Wie had dat geschreven?
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Oefening 7 (B1) pag. 124:
1. Wie bent u? Vertelt u eens iets over uzelf.
2. Wat voor redenen heeft u om bij dit bedrijf te werken?
3. Om welke redenen gaat u bij uw huidige werkgever weg?
4. Wat voor bijdrage kunt u aan dit bedrijf leveren?
5. Met welke mensen kunt u goed omgaan?
6. Welke sterke punten heeft u?
7. Wat zijn uw zwakke punten?
8. Welke problemen bent u al eens tegengekomen op het werk?
9. Wat voor oplossing hebt u gevonden?
10. Wat vindt u belangrijk op het werk?
11. Wat is de opzegtermijn bij uw huidige werkgever?

Voorzetsel
Oefening 1 (A1) pag. 126:
1-c De supermarkt is naast de bakker.
2-a We lopen langs het strand.
3-c Met de trein rijd je in een uur naar Zwolle.
4-b Het schilderij hangt aan de muur.
5-a Ik kom tussen 12 en 2 uur.
6-c Het bed staat onder het schuine dak.
7-b De hond ligt in zijn mand.
8-c, b Ik ga altijd om 10 uur naar bed.
9-c De kast staat tegen de wand.
10-b, b Ik ga op vakantie naar Italië.
Oefening 2 (A1) pag. 127:
1-g tussen
2-m naast
3-l tegenover
4-p van
5-j over
6-a achter
7-k tegen
8-b boven
9-o voor
10-c door
11-h onder
12-i op
13-e langs
14-d in
15-f naar
16-n aan
Oefening 3 (A1) pag. 128:
1. De man zit tussen de honden.
2. De man zit naast de hond.
3. De man zit tegenover/voor de hond. / De hond zit tegenover/voor de man.
4. De man valt van de trap.
5. Het paard springt over het hek.
6. Het meisje staat achter de boom.
7. De jongen staat tegen de muur.
8. Het vliegtuig vliegt boven de wolken.
9. De man staat voor de auto.
10. De pijl gaat door de muur.
11. Het kind zit onder de tafel.
12. De kat zit op de tafel.
13. Het strand ligt langs de zee.
14. De hond zit in de doos.
15. De moeder en de jongen lopen naar de school.
16. De was hangt aan de lijn.
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Oefening 4 (B1) pag. 129:
1. Wij gaan morgen met de auto op vakantie.
2. Zou je even die boodschappen voor me mee willen nemen?
3. Met wie ga je die cursus volgen?
4. Iedereen stond rondom de printer en luisterde naar de uitleg van de monteur.
5. Waar ga je straks naartoe?
6. Ik werk sinds kort als secretaresse bij/op een advocatenkantoor.
7. Zullen we straks even naar het strand lopen?
8. Wat heb je onder je schoen, je laat allemaal vieze voetstappen achter.
9. Hoe laat gaan jullie morgen naar Amsterdam?
10. Ik zal er even na vier uur zijn.
11. Ben je op/met de fiets of met de auto? Of ben je te voet?
12. Ik ga altijd met de bus naar mijn werk.
13. Vanaf de Eiffeltoren heb je een prachtig uitzicht over Parijs.
14. Ga je naar Friesland door/via de polder of over de Afsluitdijk?
15. Wat vind je van mijn voorstel?
16. Zonder bril kan hij niets zien.
17. De verkiezingen zijn over twee weken.
18. Hij zit de hele dag achter de computer.
19. De kinderen mogen maar één uur per dag op de tablet.
20. Zij kon niet horen waar het gesprek over ging.
21. Wat heeft de leraar tegen je gezegd?
22. Dat ben ik niet met je eens.
23. Hij kreeg snel spijt van zijn beslissing.
24. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
25. Qua kosten maakt het niet veel uit welke optie je kiest.
Oefening 5 (B1) pag. 130:
1. Buiten kantooruren kunt u me bereiken op mijn mobiele nummer.
2. O jee, het is al tegen achten, ik moet gauw aan het werk.
3. We hebben de gehandicapte bewoners een gezellig dagje kunnen aanbieden, dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.
4. Ben je helemaal naar ons huis komen lopen?
5. Hij vertelde tussen neus en lippen door dat hij ontslagen was.
6. Amstelveen ligt vlak bij Amsterdam.
7. Zou er nog geen nieuws zijn omtrent de operatie?
8. We zaten met z’n allen gezellig rondom het kampvuur.
9. De telefoons moeten tijdens het examen uitstaan.
10. Gezien het feit dat u niet op tijd geantwoord heeft, nemen wij aan dat u geen belangstelling heeft.
11. De trein kon niet rijden vanwege een storing.
12. Hij liep dwars door de menigte heen om zijn kind te zoeken.
13. Wegens de hevige mist kon je slechts stapvoets rijden.
14. Krachtens het vonnis zou hij 6 jaar naar de gevangenis moeten.
15. Gedurende de week kijk ik gemiddeld 5 uur televisie.

Bijwoord
Oefening 1 (A2) pag. 132:
1. Weet je hoelang de film nog duurt?
2. En toen zei de bruid: “Ik ben zo gelukkig.”
3. Waar is mijn bril?
4. Ga je morgen/vandaag mee naar de markt?
5. Waarom kom je niet bij ons eten?
6. Ik wil graag twee ons jonge kaas.
7. Gebruik bij brand nooit de lift.
8. Ik help je misschien later.
9. Wanneer gaan we naar de film?
10. Heb je mijn sleutels ergens gezien?
11. Ik ga vandaag/morgen niet naar school.
12. Je moet dat anders doen.
13. Dat heb ik niet gezegd.
14. Ik heb mijn computer hier gekocht, niet daar.
15. Hoe ga je naar Duitsland? Met de auto?
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Oefening 2 (A2) pag. 133:
1. Wat loopt daar?
2. Ik kan mijn pen nergens vinden.
3. Als het morgen regent dan blijf ik thuis.
4. Kom je gauw/eens/gauw eens langs?
5. We moeten gauw eens afspreken.
6. Ik moet nu naar kantoor.
7. Hoeveel heb je voor die jas betaald?
8. Ik ga soms vroeg naar bed.
9. Frits gaat vaak naar de sportschool.
10. Dat heb je erg mooi gemaakt.
11. Je moet de wond heel goed schoonmaken.
12. Ik heb geen honger.
Oefening 3 (A2) pag. 133:
1. Ik ben b. zo blij.
2. c. Morgen ga ik trouwen met een b. heel lieve man.
3. Ik heb hem ontmoet a. ergens in de stad.
4. c. Wanneer was dat, ja, ik weet het weer, in 2016.
5. Het was er b. erg druk en ik ben a. daar toen midden op straat gevallen.
6. Een man heeft me gevraagd: “Kan ik u c. misschien helpen?”
7. c. “Graag”, heb ik geantwoord.
8. “Ik val b. anders nooit,” heb ik tegen hem gezegd.
9. We hebben een kop koffie gedronken en ik heb hem gevraagd: a. “Hoe heet je?”
10. Ik heb ook gevraagd: “b. Waar werk je en c. hoelang werk je daar al?”
11. Bij het afscheid vroeg hij me: “Kan ik je a. gauw weer zien?”
12. Daarna hebben we elkaar c. vaak gezien.
13. b. Soms zijn we naar de film gegaan.
14. Als het mooi weer was, a. dan hebben we gewandeld.
15. En c. nu ga ik trouwen. Ik ben de gelukkigste vrouw op de wereld.
Oefening 4 (B1) pag. 135:
1. weer
Gisteren was hij beter, maar vandaag is hij weer ziek.
2. dan
Kom je dan ook?
3. ergens
Heb je mijn sleutels ergens gezien?
4. niet
Ik heb je niet gehoord.
5. ook
Jij zou toch ook komen?
6. toch
Wat heb je toch?
7. immers
Het is immers al zolang geleden.
8. zo
Ben je zo naar dat feest gegaan?
9. inderdaad
Ik heb je inderdaad gisteren gebeld.
10. straks
Ga je straks mee naar de markt?
11. altijd
Het is altijd weer hetzelfde liedje.
12. enzovoorts
Hier verkopen ze kleren, schoenen, accessoires, enzovoorts.
13. bovendien
Bovendien heb ik jou niets gevraagd.
14. eenmaal
Zo gaan dat soort dingen nu eenmaal.
15. overal
Ik heb overal gezocht, maar kan hem niet vinden.
16. vaak
Ik ging vroeger vaak naar Noorwegen.
17. soms
Soms heb ik helemaal geen zin om te werken.
18. misschien
Heb je misschien even een pen voor me?
19. dikwijls
Ik heb het je al zo dikwijls gezegd.
20. kortom
Kortom, er gebeurt helemaal niets.
21. erg
Heb je erg veel last van je schouder?

Het bijwoord ‘er’
Oefening 1 (B1) pag. 136:
1. Ja, ik ben er wel eens geweest.
2. Nee, ik zou er niet/nooit willen wonen.
3. Ja, ik doe er elke dag boodschappen.
4. Ja, het is er meestal warm.
5. We zouden er zaterdag heen/ naartoe gaan./Zaterdag zouden we erheen/ernaartoe gaan.
6. Ik ben er met de bus heen/ naartoe gegaan.
7. Ik zit er op dansles.
8. Ik moet er morgen heen/naartoe.
9. Ik heb er een mooie trui gekocht.
10. Ik heb er de Eiffeltoren bezocht.
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Bijwoord

Oefening 2 (B1) pag. 136:
1. We hebben erover gesproken.
2. De kinderen lachen erom.
3. Het tijdschrift ligt eronder.
4. Mijn collega staat erachter.
5. Ik heb de contracten erin gedaan.
6. Heeft hij er nog op gereageerd?
7. De supermarkt is in de hoofdstraat en de bank is ernaast.
8. Het schilderij hangt eraan.
9. Mijn vader reageerde erop.
10. Ik heb ze/de nietjes erin gedaan.
Oefening 3 (B1) pag. 137:
1. Ik heb er vier.
2. Ik heb er zeven van hem gelezen.
3. Nee, ik heb er drie van hem gezien.
4. Ik schrijf er wel zestig op een dag.
5. Nee, ik wil er graag twee.
6. Nee, ik moet er nog tien nakijken.
7. Nee, ik drink er drie per week.
8. Ik heb er vijf.
9. Ik heb er vandaag dertig geleerd.
10. Ja, er waren er wel tien.
Oefening 4 (B1) pag. 137:
1. Vandaag wordt er niet gewerkt.
2. Er wordt gebeld.
3. Er mag hier niet gerookt worden.
4. Er werd tot laat in de nacht gewerkt.
5. Er werd om de grap gelachen.
6. Tijdens de lunchpauze werden er broodjes en soep gegeten.
7. Er wordt veel gespijbeld op deze school.
8. Er wordt niet gegeten voor het donker is.
9. Er wordt op de deur geklopt.
10. Er mogen geen telefoons gebruikt worden/worden gebruikt tijdens het examen.
Oefening 5 (B1) pag. 138:
1. Er staat een doos in de gang.
2. Er heeft iemand voor je gebeld.
3. Er komt straks een controleur voor het gas.
4. Er lopen drie meisjes voor ons uit.
5. Er is vanmiddag een pakketje voor je gebracht.
6. Er zijn nieuwe kasten besteld.
7. Er stond in het lokaal een oude computer.
8. Er komt vanavond iets leuks op tv.
9. Er zijn nog twaalf e-mails te schrijven.
10. Er komt een moment dat ik kan stoppen met werken.
Oefening 6 (B1) pag. 138:
1. Ja, ik zal eraan denken.
2. Ja, ik heb er met hem/Hans over gesproken.
3. Nee, er wordt weinig/niet over gediscussieerd.
4. Nee, ik ben er nog nooit geweest.
5. Ik denk dat dit bedrijf er zo’n honderd heeft.
6. Er liggen er nog vijf.
7. Ik woon er.
8. Ja, ik ben er benieuwd naar.
9. Ik had er vier jaar mee moeten doen.
10. Wij hebben er zes.
11. Ja, ik ben er bijna klaar mee.
12. Er werken vijftien man voor me./Ik heb er vijftien.
13. Er worden veel mensen verwacht./Er komen er veel.
14. Het zijn er ongeveer negenhonderd.
15. Ja, ik blijf erbij.
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Oefening 7 (B1) pag. 139:
1. Tijdens de vergadering hebben we erover gesproken.
2. Heb je eraan gedacht?
3. Ik zit er steeds naast.
4. Wat kan je er nog voor kopen?
5. Ik werk er niet voor.
6. Je leunt ertegen.
7. Ben je er wel eens geweest?
8. Hoe lang doe je erover via de kortste route?/Hoe lang doe je er via de kortste route over?
9. Heb je eroverheen gelezen?
10. Heb je je gedachten erover laten gaan?
11. Wie was de persoon die ernaast stond?
12. Ik heb er al vier klachten over ingediend.
13. Deze auteur heeft er veel over geschreven.
14. Denk je eraan voor je vertrekt?
15. Ik heb er geen zin in.
Oefening 8 (B2) pag. 140:
1. Ik erger me eraan dat er zoveel plastic afval weggegooid wordt.
2. We verheugen ons erop dat we morgen met vakantie gaan.
3. Ze had er geen erg in dat de batterij van haar telefoon bijna leeg was.
4. Ze zaten ernaast toen ze dachten dat ze er bijna waren.
5. Hij schrok ervan dat het al zo laat was.
6. Denk je eraan dat je morgen vroeg op moet?
7. Hoe kom je erbij dat ik een andere baan zou zoeken?
8. De werknemers stemden ermee in dat ze vanavond langer zouden blijven werken.
9. Ze hebben het ernaar gemaakt, dat ze geen opslag krijgen.
10. De monteur slaagde erin om het mankement snel te verhelpen.
11. Die schrijver staat erom bekend dat hij spannende boeken schrijft.
12. Ik waarschuw je ervoor dat je niet te laat mag komen.
13. Hij keek ernaar uit dat hij met pensioen kon gaan.
14. Ik zal erop toezien dat hij het verslag op tijd af heeft.
15. Zijn ouders kwamen er pas laat achter dat hij met zijn studie was gestopt.

Voegwoord
Oefening 1 (A1) pag. 141:
1. Ga je nu of ga je later naar de markt?
2. Ik wil graag mee, maar ik kan niet. Ik ben ziek.
3. Ik moet naar de bakker en naar de slager.
4. Je mag mee, maar je moet wel luisteren.
5. Ik zet de kachel wat hoger want het is koud.
6. Eerst ga ik de krant lezen en daarna ga ik eten maken.
7. Gaan we op vakantie naar zee of naar de bergen?
8. Ik kan niet met je mee want ik moet werken.
9. Ik heb een nieuwe jurk gekocht, maar hij is te klein.
10. Wil je koffie of thee?
Oefening 2 (A1) pag. 141:
1-g Ik heb honger, maar ik heb niets in huis.
2-d Ga je vandaag of morgen naar de markt?
3-a Ik ga theezetten, want ik heb dorst.
4-j Maartje gaat met Cor en Irene naar de film.
5-b Ik heb hoofdpijn en mijn keel doet zeer.
6-e Ik ga naar de dokter, want ik ben ziek.
7-i Ik weet niet of hij morgen komt.
8-c Ik wil graag die jas kopen, maar ik heb niet genoeg geld.
9-h Wil je de televisie aan hebben of moet hij uit?
10-f Ik spreek Nederlands, Engels en Italiaans.
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Oefening 3 (A2) pag. 142:
1. Ik denk dat de euro alles duurder heeft gemaakt.
2. Ik heb hem gevraagd of hij morgen komt.
3. Ik doe een regenjas aan als het regent.
4. Ik doe geen jas aan, omdat het buiten warm is. / Ik doe geen jas aan, want het is buiten warm.
5. Ik gebruik een mes om het vlees te snijden.
6. Ik werk niet, omdat ik geen baan kan vinden. / Ik werk niet, want ik kan geen baan vinden.
7. Sjoerd heeft gezegd dat hij morgen om 10.00 uur komt.
8. Ik ga naar de tandarts als ik kiespijn heb.
9. Zonder te kijken is hij overgestoken/Hij is overgestoken zonder te kijken.
10. Ik doe aan de lijn om af te vallen./Ik doe aan de lijn omdat ik wil afvallen.
Oefening 4 (A2) pag. 142:
1. Een pen gebruik je om te schrijven.
2. Ik moest de bus van half negen hebben, maar ik was te laat.
3. Ze moet goed studeren, omdat ze morgen een examen heeft.
4. Gaan we naar de markt of/en naar de supermarkt?
5. Hij steekt de straat over zonder uit te kijken.
6. Denken jullie dat hij slaagt?
7. Ik vraag haar omdat/of ze veel tijd heeft.
8. Ik neem mijn paraplu mee want/omdat/als het regent.
9. Eerst gaan we naar de film en dan gaan we naar een café.
10. Ze komen morgen als ze tijd hebben.
Oefening 5 (B1) pag. 143:
De Deltawerken
Toen in 1953 de Watersnoodramp plaatsvond, waarbij 1835 mensen omkwamen en meer dan 150.000 ha land onder water
kwam te staan, besloot de regering om het Deltaplan versneld uit te voeren. Dit Deltaplan was voortgekomen uit het
besef dat Nederland niet veilig was bij hoge waterstanden. Een studie uit 1937 had namelijk aangetoond dat de dijken niet
voldoende bescherming boden.
Men vond het te duur om overal nieuwe dijken te bouwen en de oude sterker te maken. Als oplossing heeft men toen
een plan ontworpen waarin de riviermondingen van enkele grote rivieren afgedamd werden. Deze oplossing werd het
Deltaplan genoemd. Dat deze oplossing ook niet goedkoop was, blijkt uit het feit dat de bouw ervan bijna 5 miljard euro
heeft gekost.
In 1950 werd met de werkzaamheden begonnen. Eerst was het plan om de werken geleidelijk uit te voeren, maar door de
Watersnoodramp werd besloten haast te maken met de uitvoering van het Deltaplan. In 1959 is een wet aangenomen (de
Deltawet) om de bouw van de dammen te regelen.
De uitvoering van het Deltaplan verliep voorspoedig, zodat in 1958 de eerste stormvloedkering in de Hollandse IJssel in
gebruik kon worden genomen.
Het volgende project dat onder handen werd genomen, waren de sluizen in het Haringvliet en de Brouwersdam. In het
Haringvliet zou een netwerk van sluizen komen die bij hoge waterstanden in de Rijn opengezet konden worden. Dit zou
alleen gebeuren als het echt nodig was. Dit complex was in 1971 klaar, terwijl een jaar later ook de Brouwersdam voltooid
was.
De volgende stap was het afsluiten van de Oosterschelde waardoor ook deze rivier zoet zou worden. Maar men besloot
tot een alternatief nadat hierover protesten waren ontstaan. De Oosterschelde zou een complex van sluizen krijgen die
alleen bij extreem hoge waterstand gesloten zouden worden zodat het zoutwatermilieu en de visstand geen schade zouden
ondervinden.
Deze oplossing was flink duurder dan het oorspronkelijke plan, want de kosten zouden uiteindelijk oplopen tot 2,5 miljard
euro, maar het is wel het grootste bouwwerk ter wereld.
Nu was er nog een kering nodig om Rotterdam en omgeving voldoende veiligheid te bieden. Aangezien de scheepvaart
niet gehinderd mocht worden, maakte men twee gebogen stalen deuren van elk 240 meter lang gesloten konden worden
als dit nodig mocht zijn. Deze kering is de enige stormvloedkering ter wereld met zulke grote bewegende onderdelen. Hij
was klaar in 1997 waarmee zo’n miljoen mensen in Zuid-Holland ook beschermd waren tegen de zee. Hiermee waren de
Deltawerken definitief klaar.
www.deltawerken.com
Oefening 6 (B1) pag. 144:
1. Hoewel ze ziek was, ging ze toch naar haar werk.
2. Zodra ik klaar ben met deze klus, bel ik je direct.
3. Jacco en Frits hebben het probleem besproken.
4. In plaats van een auto te kopen, zullen we er een huren.
5. Ik kan niet naar de opera, omdat ik plotseling een afspraak heb met een klant. / Ik kan niet naar de opera, want ik heb
plotseling een afspraak met een klant.
6. Na twee weken vakantie is hij nu weer aan het werk.
7. Het is precies zo gegaan zoals hij het voorspeld had.
8. Ik werk graag voor mezelf, terwijl mijn man liever in loondienst werkt.
9. Zolang Melanie in Purmerend werkt, blijft ze daar ook wonen.
10. Zonder te stoppen werkte de hele ploeg door tot het project klaar was.
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Oefening 7 (B1) pag. 145:
De Randstad
Hoewel de naam het doet vermoeden, is de Randstad geen stadsgebied met voorsteden, maar een geheel van grote en
kleinere steden dat zich uitstrekt over grote delen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.
Het is niet verwonderlijk dat de belangrijkste steden binnen deze regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn,
aangezien dit ook de belangrijkste steden van Nederland zijn. De Randstad is belangrijk omdat daar meer dan 8 miljoen
mensen wonen en werken die samen ongeveer de helft van het Nederlandse inkomen verdienen. Die mensen werken er in
allerlei sectoren, zoals de publieke sector, de gezondheidssector, de handel en de dienstensector.
Omdat de Randstad niet alleen grote havens zoals die van Rotterdam heeft, maar ook de luchthaven Schiphol, is deze
regio heel goed vanuit het buitenland te bereiken, of het nu om personenvervoer gaat of om het vervoer van goederen. Die
uitstekende bereikbaarheid maakt de Randstad niet alleen aantrekkelijk voor internationale bedrijven om zich te vestigen,
maar er worden ook veel internationale congressen gehouden, terwijl de vele musea en de vele bezienswaardigheden in de
regio een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de toeristen.
Ofschoon de Randstad heel belangrijk is als middelpunt van economische activiteiten, is dat niet haar enige verdienste.
Aangezien de regio ook op het gebied van de kennis bekend is, vind je er talloze instellingen, waaronder 7 universiteiten
en vier universitaire medische centra, die ook veel buitenlandse studenten trekken. Bovendien zijn er diverse
internationale organisaties die hun hoofdkantoor in de Randstad hebben en dan met name in Den Haag, zoals bijvoorbeeld
het Internationale Strafhof en het Internationale Gerechtshof.
Oefening 8 (B1) pag. 146:
1-b Als u de sollicitatieprocedure goed hebt doorlopen, is de baan voor u. De sollicitatieprocedure moet nog doorlopen
worden.
2-a Nu u de sollicitatieprocedure goed hebt doorlopen, is de baan voor u. De sollicitatieprocedure is goed doorlopen.
3-a Wil je straks gaan wandelen en een drankje nemen? Je doet allebei als je ja zegt.
4-b Wil je straks gaan wandelen of een drankje nemen? Je moet kiezen.
5-a Klaas had beloofd dat hij morgen zou komen, tenzij hij moest werken. Als hij moet werken, komt Klaas niet.
6-b Klaas had beloofd dat hij morgen zou komen, hoewel hij moest werken. Klaas komt, ook al moet hij werken.
7-b Ik kan me een vakantie veroorloven omdat ik werk heb. Ik heb werk.
8-a Ik kan me een vakantie veroorloven zodra ik werk heb. Ik heb geen werk.
9-b Hij vraagt zich af of de bestelde goederen al binnen zijn. Hij weet niet of ze al binnen zijn.
10-a Hij vraagt zich af wanneer de bestelde goederen binnenkomen. Hij weet dat de goederen er nog niet zijn. Hij wil weten
wanneer ze komen.
11-a Het is vandaag druk op mijn werk, dus ik kan niet vroeg naar huis. Het is druk op het werk.
12-b Indien het vandaag druk is op mijn werk, kan ik niet vroeg naar huis. Het is niet bekend of het druk is op het werk.
13-b Jasmijn gaat boodschappen doen voordat ze de krant gelezen heeft. Jasmijn heeft de krant nog niet gelezen als ze
boodschappen gaat doen.
14-a Jasmijn gaat boodschappen doen nadat ze de krant gelezen heeft. Jasmijn gaat eerst de krant lezen en dan gaat ze
boodschappen doen.
15-a Ze blijft vrijwilligerswerk doen zolang ze geen werk heeft. Als ze werk krijgt, stopt ze ermee.
16-b Ze blijft vrijwilligerswerk doen hoewel ze werk heeft. Ze heeft werk en doet toch vrijwilligerswerk.
17-b Ik kan me goed concentreren als de radio aanstaat. De concentratie is goed, ook als de radio aanstaat.
18-a Ik kan me goed concentreren tenzij de radio aanstaat. De concentratie is goed als de radio niet aanstaat.
19-b Hoewel ze moeder is geworden, werkt ze gewoon. Ze is moeder geworden en werkt toch.
20-a Totdat ze moeder wordt, werkt ze gewoon. Als ze moeder wordt, stopt ze met werken.
Oefening 9 (B1) pag. 147:
Klompen
In het buitenland bestaat het algemene beeld dat veel Nederlanders op klompen lopen. Grappig, want het aantal keren
dat wij in Nederland iemand op klompen zien lopen is zo klein dat het meteen opvalt als het een keer gebeurt. Klompen
zijn ook eigenlijk niet iets typisch Nederlands. Het houten schoeisel werd al eeuwen geleden in grote delen van Europa
gebruikt. In Nederland is het tegenwoordig vooral een folkloreproduct en een zeer populair souvenir. Buitenlandse
toeristen schaffen graag een paar ‘wooden shoes’ aan.
Molens
Molens en dan met name windmolens komen op veel plekken ter wereld voor. De wind is immers een prima en gratis bron
van energie. Er zijn landen waar meer molens voorkomen dan in Nederland. Toch wordt Nederland als een echt molenland
gezien. Dat komt vooral door de aanwezigheid van de poldermolens. Deze molens worden gebruikt om met behulp van
windkracht water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Hoewel de functie van poldermolens tegenwoordig
veelal vervangen is door gemalen, zie je nog wel vrij veel molens in de Nederlandse landschappen. Dit is vooral omdat men
beseft dat de bouwwerken een cultuurhistorische rol vertegenwoordigen. Molens vormen een belangrijke toeristische
attractie.
www.nederlandvoorbeginners.info
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Oefening 10 (B2) pag. 147:
Gentse waterzooi van kip en verse groentebouillon
1. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat waterzooi veel vocht. 2. Als variant op dit gerecht kan je de groenten van de
waterzooi pureren 3. zodat de waterzooi wat steviger wordt. 4. Om tijd te besparen, kan je eventueel groentebouillon
maken van vier vegetarische bouillonblokjes, 5. maar dat is natuurlijk niet zo lekker 6. als zelfgemaakte groentebouillon.
Ingrediënten:
Voor de groentebouillon:
2 liter water, 3 prei, 5 stengels bleekselderij, 3 wortels, 3 uien, half bosje peterselie, 2 takjes tijm, 2 takjes rozemarijn, peper
en zout
Voor de waterzooi:
1 kilo kippenbillen, 1 kilo aardappelen, 3 wortels, 4 stengels bleekselderij, 1 prei, 40 gram boter, 4 dl room, 2 eierdooiers,
zout, peper en een bosje krulpeterselie
9. Omdat de bouillon de basis is van dit gerecht, begin je met het maken van de groentebouillon. Daarvoor maak je de
groenten schoon 10. en snijd je ze in niet te kleine stukken. Bind de takjes kruiden 11. en peterselie met een touwtje bijeen,
12. zodat het één bosje wordt. Breng 2 liter water aan de kook en 13. wanneer/als dit kookt, voeg je de groenten 14. en het
bosje kruiden toe. Doe er een eetlepel zout 15. en flink wat peper bij 16. en laat alles 30 minuten zacht koken. 17. Indien je
geen liefhebber van zout bent, kun je het zout naar smaak minderen.
18. Terwijl de bouillon staat te pruttelen, haal je het kippenvlees van het bot. Schil de aardappelen 19. en was ze,
20. voordat je ze in stukken snijdt. Schrap de wortels 21. en snijd ze in de lengte 2 keer door en 22. als/wanneer je dat
gedaan hebt, snijdt ze dan in plakken van een halve centimeter. 23. Nadat je de wortels hebt schoongemaakt, is het de
beurt aan de bleekselderij. Haal het blad eraf 24. zodat alleen de stengel overblijft 25. en snijd de stengels in niet te dunne
plakjes. 26. Aangezien ondertussen de bouillon klaar zal zijn, doe je het kippenvlees dat je van het bot hebt gehaald, in de
groentebouillon 27. en laat je het nog 15 minuten zacht koken.
Verwarm ondertussen de boter in een grote hapjespan. 28. Als/zodra de boter gesmolten is, voeg je de gesneden groenten
29. en aardappelen toe 30. en laat dit zachtjes stoven.
Haal de kip met een schuimspaan uit de groentebouillon, 31. mits de 15 kookminuten voorbij zijn 32. en snijd het vlees
in stukjes. Doe de stukjes kip in de pan bij de groenten 33. en aardappelen. 34. Terwijl dit zachtjes verder stooft, zeef je de
groentebouillon 35. en voeg je dit toe aan de inhoud van de hapjespan. 36. Hoewel je 4 dl room hebt, neem je nu slechts 3 dl
van de room 37. en roer je dit door de pan met groenten, kip 38. en bouillon. Laat het geheel nog ongeveer 15 minuten zacht
pruttelen 39. opdat de aardappelen en wortels goed gaar worden.
40. Zodra/als de 15 minuten voorbij zijn, voeg je zout en peper naar smaak toe 41. mits alles gaar is. 42. Wanneer/als alles
gaar is, klop je de eierdooiers tezamen met de overgebleven room los 43. en roer je dit door de inhoud van de pan. Snijd de
peterselie klein, 44. voordat je het in de pan gooit 45. en de waterzooi is klaar. Eet smakelijk!

Sterke werkwoorden
Oefening 1 (A2) pag. 152:
1. Ik heb gisterenavond naar de televisie gekeken.
2. We hebben lekker een glas wijn gedronken.
3. Ze hebben gelachen met elkaar.
4. Heb jij je vanmorgen wel geschoren?
5. Vannacht heeft het 10 graden gevroren.
6. Ik heb de groente voor de nasi al gesneden.
7. De slager is op maandag tot 1 uur gesloten.
8. Die twee mannen hebben met elkaar gevochten.
9. Hebben jullie oma het eten al gebracht?
10. Ze waren zo moe, ze hebben tot 10 uur geslapen.
11. Ik heb even een uurtje op de bank gelegen.
12. Ze heeft bij de kassa lang in de rij gestaan.
13. Het kind is geschrokken van de grote spin.
14. Heb jij ook die rare lucht geroken?
15. Tijdens de vakantie hebben we veel gezwommen.
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Oefening 2 (A2) pag. 153:
1. Ik sprong net op tijd in de bus.
2. Het lied op de radio klonk heel mooi.
3. De jongens zeiden dat het buiten heel vies weer was.
4. De oude dame zat zoals altijd bij het raam.
5. Jij vloog toch naar Rome met de KLM?
6. Ik vond het juiste adres niet.
7. De baby zoog op het speentje.
8. Jullie vingen de bal niet op.
9. Je sokken stonken verschrikkelijk.
10. Wij aten gisteren boerenkool met worst.
11. We roken de heerlijke geur van de bloemen.
12. De meisjes wisten het antwoord niet.
13. De man schreef een brief naar de bank.
14. De jongens klommen steeds weer in de boom.
15. De hond liep met zijn baas mee.
16. Die mensen hadden voorrang.
17. Je bleef lang weg.
18. Hij trok te hard aan het touw.
19. De kat blies tegen de hond.
20. Hij kocht een mooie armband voor zijn dochter.
21. Zij kreeg/kregen een lekker kopje koffie.
22. De chef vroeg onze aandacht.
23. Ik dacht aan het ongeluk.
24. Wij wogen samen 100 kilo.
25. Vonden jullie de vragen gemakkelijk?
26. De kinderen gingen buiten spelen.
27. Hij viel van de trap.
28. Ze snoot haar neus in haar zakdoek.
29. Het schip zonk door de storm.
30. De dominee sprak tegen de mensen in de kerk.
31. De dieven stalen het gouden horloge van opa.
32. Jasper deed de deur open.
33. De mist verdween maar langzaam.
34. Het leek mooi weer, maar buiten was het koud.
35. Mijn vader schoor zich niet elke dag.
Oefening 3 (B1) pag. 154:
Bob keek op zijn horloge. Het was al laat. Hij ging snel naar zijn moeder. Om tien uur belde hij aan. De moeder van Bob
deed de deur open. Faust zag Bob en blafte heel hard. Hij wist dat ze straks naar het strand zouden gaan. Straks zouden ze
gaan spelen. Bob ging op de bank in de kamer zitten en moeder gaf hem een kopje koffie met een koekje. Bob wilde graag
meteen weggaan. Maar dan vroeg zijn moeder misschien waarom hij nu al wegging. En dat wilde Bob niet zeggen. Bob
dronk snel de koffie op. Hij gaf het koekje aan Faust. Zijn moeder zag het niet. Faust mocht van zijn moeder geen koekjes
eten. Koekjes waren niet goed voor een hond, zei ze altijd.
Oefening 4 (B1) pag. 154:
Faust at het koekje snel op. Hij blafte tegen Bob. Hij wist dat als Bob kwam, dan gingen ze naar buiten. Eindelijk vond Bob
dat hij wel weg kon gaan zonder dat zijn moeder iets zou zeggen. Hij deed zijn jas weer aan. Hij maakte de riem vast aan de
halsband van Faust en samen gingen ze naar buiten. Het was mooi weer. De zon scheen en er stond weinig wind.
Faust liep vrolijk met Bob mee. Hij hoopte dat Bob met hem naar het strand ging. Dan kon hij los lopen. Hij zou dan een
stok zoeken en voor Bob zijn voeten leggen. Bob moest dan de stok in zee gooien zodat Faust hem weer kon ophalen.
Oefening 5 (B1) pag. 154:
1. De prijzen zijn in de laatste jaren flink gestegen.
2. Om zeven uur begon het benefietconcert.
3. Hij deed alsof de regels niet voor hem golden.
4. Zij heeft de baan gekregen omdat zij uitblonk in wiskunde.
5. De hulpverleners riepen dat er snel een ambulance moest komen.
6. Door de breuk was haar pols flink opgezet.
7. Ze had ’s middags wel 3 uur overhemden gestreken.
8. Uit de enquête bleek dat veel mensen niet tevreden zijn over de cursus.
9. De docent sprak vol enthousiasme over zijn nieuwe baan.
10. Hoe laat was de vertraagde trein vertrokken?
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Oefening 1 (A1) pag. 157:
1. koop
2. drink
3. pak
4. praat
5. brand
6. zoek
7. pluk
8. leeg
9. gluur
10. vis
11. fiets
12. loop
Oefening 2 (A1) pag. 157:
1. werken, werk, werkt
2. praten, praat, praat / spreken, spreek, spreekt
3. huilen, huil, huilt / schreeuwen, schreeuw, schreeuwt
4. rennen, ren, rent
5. leren, leer, leert / studeren, studeer, studeert
6. branden, brand, brandt
7. dansen, dans, danst
8. spelen, speel, speelt
9. kussen, kus, kust
10. koken, kook, kookt
11. fietsen, fiets, fietst
12. wassen, was, wast
13. slapen, slaap, slaapt
14. groeten, groet, groet
15. horen, hoor, hoort / luisteren, luister, luistert
16. zingen, zing, zingt
Oefening 3 (A2) pag. 158:
1. De man werkt de hele dag.
2. Hij droomt van de vakantie.
3. Kees speelt met de auto.
4. Age rent naar school.
5. Ik groet de buurman.
6. De kok kookt lekkere soep.
7. De man en de vrouwen dansen samen.
8. Hij praat veel.
9. Gerda kust Peter.
10. Luister je naar de radio?
11. De man fietst naar zijn werk.
12. Paul leert de Franse woordjes.
13. Mijn zus wast de kleren.
14. Het kind huilt, want het heeft honger.
15. Het vuur brandt lekker.
16. Ans rijdt naar huis.
Oefening 4 (A2) pag. 159:
1. De bank staat in het park
2. De boeken liggen op de tafel.
3. Jij rijdt in het bos.
4. Het meisje zingt mooi.
5. De vrouw loopt langs het strand
6. Ik schrijf in mijn schrift.
7. De fiets leunt/staat tegen de brugleuning.
8. De vissen zwemmen in het water.
9. De jongen drinkt water.
10. Wij spelen met de bal.
11. Het gras brandt.
12. De kinderen lachen.

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

41

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Nederlands

Oefening 5 (A2) pag. 160:
2 verschillende medeklinkers: 2. drinken – drink 9. merken – merk 14. wachten – wacht
1 klinker + 1 medeklinker: 3. eten – eet 7. lopen – loop 8. maken – maak 10. proberen – probeer
2 dezelfde medeklinkers: 4. hakken – hak 13. vullen – vul
2 verschillende klinkers: 1. bouwen – bouw 5. kijken – kijk
v of z voor -en: 6. leven – leef 12. verven – verf
-el of -er zonder klemtoon: 11. verbeteren – verbeter 15. wandelen – wandel
Oefening 6 (B1) pag. 161:
Zuurkoolstamppot met speklap
Benodigdheden
1 kg aardappelen, 500 gram zuurkool, peper, zout en paprikapoeder, 250 gram speklap, 40 gram boter
Bereidingswijze
Eerst 1.schil je de aardappelen en dan 2. zet je de aardappelen op met koud water en 3. doe je een eetlepel zout bij de
aardappelen. Vervolgens 4. breng je de aardappelen aan de kook en 5. laat je ze 20 minuten koken.
Ondertussen 6. spoel je eventueel de zuurkool af met water en 7. verwarm je de zuurkool op een laag vuur.
Nu 8. snijd je de speklapjes in reepjes en 9. bestrooi je de reepjes met zout, peper en flink wat paprikapoeder, waarna je de
boter in een koekenpan 10. verhit tot de boter bruin begint te worden. Als de boter goed bruin is, 11. bak je de spekreepjes
in de boter lekker krokant. Na het bakken 12. leg je de reepjes op een bord en vervolgens 13. giet je de aardappelen af en 14.
stamp je ze fijn. Als de aardappelen goed fijn zijn, 15. meng je de zuurkool door de aardappelen en 16. voeg je het bakvet
van de spekreepjes toe. Daarna 17. roer je alles goed door elkaar. Je 18. serveert de zuurkool met de spekblokjes erbovenop.
Je 19. kan natuurlijk ook de speklapjes heel laten. 20. Eet smakelijk!
Oefening 7 (B1) pag. 162:
1. Elke dag jogt hij 10 km langs de Rijn.
2. Wat zeur je toch?
3. Fiets je straks naar je werk of ga je met het openbaar vervoer?
4. Annemarie, zorg je ervoor dat je werk op tijd klaar is?
5. Dag meneer en mevrouw De Groot, pakt u maar vast koffie. Ik begeleid u zo naar de zaal.
6. Wanneer verhuist het hoofdkantoor?
7. Wat beleef je allemaal op zo’n dag?
8. Als u even wacht, bereken ik de kosten.
9. Graaf eens goed in je geheugen. Je weet het vast wel.
10. Accepteer je dat gedrag van hem?
11. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
12. Waarom neem je geen besluit? Aarzel toch niet altijd zo.
13. Wanneer word je behandeld?
14. Kijkt u vanavond naar het schaatsen?
15. Mijn kennis op het gebied van economie wordt groter door mijn studie.
Oefening 8 (B1) pag. 163:
Wie aan Vlaanderen denkt, denkt aan chocolade, friet, bier en lekker eten. De bevolking in Vlaanderen staat dan ook
bekend in het buitenland als echte Bourgondiërs, ze houden van lekker eten en drinken.
Antwerpen
Ook kent Vlaanderen enkele steden die het waard zijn om te bezoeken, zoals bijvoorbeeld Antwerpen. Hier kan je shoppen
of een gezellig café bezoeken waar je kunt genieten van een lekker Bolleke, zo genoemd naar het glas waarin dit bier
geschonken wordt. Op zondagochtend is de vogelenmarkt een hele belevenis. Verder zijn er veel musea en niet te vergeten
de diamantwinkeltjes in de Diamantwijk, vlak bij het Centraal station.
Brugge
Houd je van chocola, ga dan eens naar Brugge waar veel bekende chocolatiers zitten en waar een heus chocolademuseum
te vinden is. En dat is niet het enige museum in Brugge, je vindt er ook een diamantmuseum en zelfs een frietmuseum.
Bovendien heeft Brugge een oud centrum met vele leuke straatjes.
Gent
Ook Gent is een stad om niet te missen. Je vindt er een Middeleeuwse burcht, het Gravensteen, waar je van alles te weten
kunt komen over de ridders in de 12e eeuw. Of bekijk Gent eens vanaf het water. Daarvoor maak je een boottocht door de
binnenstad, waarbij je een geweldig uitzicht hebt op de prachtige gevels die Gent rijk is.
Er zijn natuurlijk nog veel meer interessante steden, maar waar je ook komt: overal vind je chocolade, bier en friet.
Probeer eens de friet met stoofvlees die je in elke snackbar kunt kopen. In een woord fantastisch!
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Oefening 9 (B1) pag. 164:
1. Nederland ligt in Noordwest- Europa. In het oosten grenst Nederland aan Duitsland en in het zuiden aan België. Het
westen en het noorden liggen langs de Nederlandse kust en grenzen hier aan de Noordzee. De munteenheid is de euro.
2. De Nederlandse Vlag wordt ook wel nationale driekleur genoemd. De vlag bestaat uit 3 vlakken in rood, wit en blauw.
3. Nederland bestaat uit twaalf provincies. Naast Noord-Holland en Zuid-Holland vindt u Utrecht, Gelderland, NoordBrabant, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland. Elke provincie heeft zijn eigen
landschap en sfeer. Uniek zijn de meren in Friesland, de hunebedden in Drenthe en bijvoorbeeld de Biesbosch in NoordBrabant.
4. Nederland is een liberaal en tolerant land. Dat betekent niet dat hier zomaar alles kan en geoorloofd is, maar
de Nederlanders hebben over het algemeen een open houding als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, het
homohuwelijk of het gebruik van softdrugs.
5. Nederland is het hele jaar prachtig om te bezoeken. Elk seizoen brengt zijn eigen sfeer en charme met zich mee. In de
lente staan de bloemenvelden prachtig in bloei en is een bezoekje aan de Keukenhof een must! In de zomer geniet u van de
zon en de zee aan een van de prachtige stranden langs de Nederlandse kust. Het najaar is een tijd om op de fiets de prachtige
natuur te ontdekken en natuurlijk wild te eten in een van de uitstekende restaurants die Nederland rijk is. Winter in
Nederland is echt ‘gezellig’. Kom kerstshoppen op een van de kerstmarkten of bind de ijzers onder voor een ritje op de
schaats.
www.holland.com

Onvoltooid verleden tijd
Oefening 1 (A2) pag. 166:
1. De vrouw huilde.
2. Het huis brandde.
3. De vrouw belde.
4. Hij gaapte.
5. De vrouw waste.
6. De man rende.
7. De vrouw lachte.
8. De kinderen speelden.
9. De mensen klapten.
10. De man werkte.
Oefening 2 (A2) pag. 167:
1. Ik heet Ron.
2. Peter werkte gisteren tot 8 uur.
3. Vorige week pakten we de trein naar Maastricht.
4. Hoe lang wacht je al?
5. Hij woonde tot vorige maand in Weesp.
6. Wie reisde/reisden toen met je mee?
7. Ze bloosde vroeger altijd als een jongen met haar praatte.
8. Groet je hem niet meer?
9. De baby huilde vanmorgen aan een stuk door.
10. Ik durfde vroeger nooit een hond te aaien.
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Oefening 3 (A2) pag. 167:
1. belde, belden
2. brandde, brandden
3. deed, deden
4. dronk, dronken
5. fietste, fietsten
6. ging, gingen
7. gooide, gooiden
8. kookte, kookten
9. kwam, kwamen
10. legde, legden
11. leefde, leefden
12. las, lazen
13. maakte, maakten
14. nam, namen
15. reisde, reisden
16. rekende, rekenden
17. speelde, speelden
18. stopte, stopten
19. vertelde, vertelden
20. wachtte, wachtten
21. wilde, wilden
22. werkte, werkten
23. woonde, woonden
24. zei, zeiden
25. was, waren
26. gaf, gaven
Oefening 4 (B2) pag. 168:
1. Hij abonneerde zich op het tijdschrift.
2. begreep, begrepen
3. bleek, bleken
4. brandde, brandden
5. genas, genazen
6. hielp, hielpen
7. hoefde, hoefden
8. kromp, krompen
9. ontwierp, ontwierpen
10. overleed, overleden
11. praatte, praatten
12. reisde, reisden
13. scheidde, scheidden
14. smeet, smeten
15. stonk, stonken
16. twijfelde, twijfelden
17. vermeed, vermeden
18. verfde, verfden
19. wachtte, wachtten
20. wist, wisten
Oefening 5 (B2) pag. 169:
In Europa, Geert Mak
Toen ik op maandagochtend 4 januari 1999 uit Amsterdam vertrok, waaide er een gierende storm. De wind trok ribbels
op de waterige keien, zette koppen op de golven van het IJ, floot onder de kap van het Centraal Station. Een ogenblik dacht
ik dat Gods hand al dat ijzer even oplichtte en weer liet zakken.
Ik sleepte een grote zwarte koffer achter me aan met een notebook, een mobiele telefoon waarmee ik mijn dagelijkse
stukjes kon doorsturen, wat hemden en toiletspullen, een cd-rom met de Encyclopaedia Britannica en zeker vijftien kilo
boeken tegen de zenuwen. (…)
(…) Er was weinig licht. De wolken joegen als donkergrijze schimmen van west naar oost. Even namen ze een paar tonen
mee, het verwaaide kwartier van een carillon. De kranten meldden dat het morsesignaal was afgeschaft en dat bij het
vliegveld Oostende laagvliegende Iljoesjins regelmatig de pannen van het dak zogen. Op de financiële markten maakte de
euro een glansrijk debuut. (…)
(…) Maar in Nederland werd het leven die dag geregeerd door de wind, de laatste ongetemde kracht die overal sporen
trok, noordoost, zuidwest, een telkens terugkerend gebeuk dat de vormen van meren en polders bepaalde, de loop van de
vaarten, de dijken, de wegen, en zelfs van de spoorlijn waarover ik door het natte polderland naar het zuiden reed.
Naast me zat een jongen met een blauwe das en een aardig gezicht die onmiddellijk zijn notebook openklapte, reeksen
tabellen tevoorschijn toverde en met zijn collega’s begon te bellen. Hij heette Peter Smithuis. (…)
(…) De regen kletterde tegen de ramen van de wagon, bij de Moerdijkbrug dansten de schepen op de golven, bij
Zevenbergen stond een heel vroege boom in bloei, duizend rode puntjes in het water. Na Roosendaal werden de masten
van de bovenleiding roestig: de enige grensaanduiding die nog restte tussen het ordelijke Nederland en de rest van
Europa. (…)

44

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Voltooid tegenwoordige tijd

Voltooid tegenwoordige tijd
Oefening 1 (A2) pag. 171:
1. De kinderen hebben televisie gekeken.
2. Jij hebt de vloer gedweild.
3. De jongen heeft een appel gegeten.
4. De vrouw heeft met haar vriendin gebeld.
5. Zij hebben een boek gelezen.
6. Hij heeft een brief geschreven.
7. De mensen hebben op de bus gewacht.
8. Margriet heeft eten gekookt.
9. Liesje heeft de was gedaan.
10. De jongen heeft naar de radio geluisterd.
Oefening 2 (A2) pag. 173:
1-b Marijke is naar school gegaan.
2-j Mijn vader is vroeger leraar geweest.
3-h Zij is van haar fiets gevallen.
4-f Ik ben met de trein naar Amsterdam gereisd.
5-g Mijn zus is voor het examen geslaagd.
6-e Jan is vanmorgen vroeg opgestaan.
7-d Mijn nichtjes zijn gisteren naar ons toe gekomen.
8-a De kat is vorige week doodgegaan.
9-c Jij bent in een boom geklommen.
10-i Het huis is heel mooi geworden.
Oefening 3 (A2) pag. 173:
1. François heeft een nieuwe telefoon gekocht.
2. Hij is naar de winkel gefietst.
3. Hij heeft de fiets tegen de muur gezet.
4. Het heeft de hele nacht gestormd.
5. Ben je naar Amsterdam gegaan?
6. De baby is heel hard gegroeid.
7. Je hebt je vergist.
8. We zijn voor het examen geslaagd.
9. Wie heeft alle koekjes opgegeten?
10. Ben je vanmorgen naar school geweest?
11. Vanmorgen heeft het enorm geregend.
12. Zij is gestopt met roken.
13. Dit huis is in 1980 gebouwd.
14. Ik heb toch zo naar gedroomd.
15. Heeft Marieke al eens gevlogen?
Oefening 4 (B1) pag. 174:
1. Vanmorgen zijn de nieuwe boekenkasten gekomen.
2. In de hal van het hotel heeft de hele avond een heerlijk haardvuur gebrand.
3. Hoelang heb je op die beslissing gewacht?
4. Heeft de schilder het houtwerk al geverfd?
5. De verdachte heeft ontkend dat hij de ring gestolen heeft/heeft gestolen.
6. We hebben tot 10 uur uitgeslapen.
7. Ik ben op aanraden van de dokter gestopt met roken.
8. Ik heb 7,5 uur gevlogen richting New York.
9. De getuige heeft de verdachte op een foto herkend.
10. Hebben jullie de hele dag gereden?
11. Vanmorgen hebben we heel uitgebreid ontbeten.
12. Ik heb me over je besluit verbaasd.
13. Ik heb nooit geloofd in sprookjes.
14. Ondanks de aanpassingen in het systeem zijn de klachten gebleven.
15. Die bedrijfstak is de laatste jaren flink gegroeid.
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Oefening 5 (B2) pag. 174:
1. Jarenlang heb ik negentig kilo gewogen. Maar nu ben ik heel erg afgevallen. Ik weeg nu zeventig kilo.
2. Heb jij die walnoten voor de waldorfsalade al gekraakt?
3. Als de boter gesmolten is, kunt u de ui fruiten.
4. De liefde tussen hen is bekoeld.
5. Die nieuwe supermarkt is afgelopen vrijdag geopend.
6. Dat nieuwe product is zeer goed verkocht.
7. Heb jij kunnen vinden wat je wilde hebben?
8. Hij heeft een groet gemompeld en ging weg.
9. Na haar optreden heeft het complimentjes geregend.
10. Met het behalen van deze opdracht heeft hij zijn opleiding afgerond.
11. De dienstregeling is elk jaar gewijzigd.
12. Ik heb de boodschappen altijd met mijn pinpas/betaalkaart betaald.
13. Ik heb overwogen om bij een andere baas te gaan werken.
14. Ze heeft al jaren niet meer gewerkt, maar ze is nu toch weer begonnen.
15. Bij het kruispunt gekomen, is ze rechtsaf de Hobbemastraat in gedraaid.
Oefening 6 (B2) pag. 175:
1. Ze is als snelste naar de finish gezwommen.
2. Hij heeft voor de derde keer een marathon gelopen.
3. De regering heeft de uitkeringen bevroren.
4. Heeft dat middel je van je eeuwige vraatzucht genezen?
5. Ben je helemaal naar boven geklommen?
6. Na jarenlang zwijgen hebben ze nu eindelijk hun meningsverschil uitgepraat.
7. Heb je de bal gestopt voor hij door de ruit is gevlogen?
8. Zelfs het IJsselmeer is bij langdurige vorst bevroren.
9. Je hebt je vergist bij het nemen van de afslag.
10. Dit treinstel heeft zelfstandig, zonder machinist gereden.
11. Na het innemen van dit medicijn is hij volledig genezen.
12. Ik voel me niet lekker, dus ben ik weer in bed gekropen.
13. Na een jarenlange verslaving is hij nu gestopt met het nemen van slaapmiddelen.
14. Hij heeft vaak hoge bergtoppen beklommen.
15. Dit bedrijf heeft een winkelcentrum op die plek gebouwd.
Oefening 7 (B2) pag. 176:
Mauve
In Den Haag heeft Vincent schilderles gekregen van een aangetrouwde neef, de beroemde kunstenaar Anton Mauve.
Daarnaast is hij fanatiek blijven tekenen, want hij vond dat hij daarin nog te weinig geoefend was. Van een oom heeft
hij een eerste betaalde opdracht gekregen: twaalf getekende stadsgezichten van Den Haag. Die reeks heeft hem de kans
geboden om goed te oefenen met perspectief. Van Mauve heeft Vincent de beginselen van het schilderen in aquarel en
olieverf geleerd. Hij kwam bijna dagelijks bij hem op het atelier.
Parijs
Vincent is niet lang in Antwerpen gebleven. Met Theo heeft hij het plan overlegd om naar Parijs te komen en les te nemen
in het atelier van Fernand Cormon. Die schilder is onder buitenlandse studenten erg populair geweest. Theo heeft het
verstandig gevonden eerst een appartement te zoeken dat groot genoeg was voor hemzelf en zijn broer. Maar voordat dit is
gelukt is Vincent eind februari 1886 al in Parijs gearriveerd.
Inspiratie
Theo is bedrijfsleider geweest van kunsthandel Goupil (later: Boussod, Valadon & Cie) aan de Boulevard Montmartre in
Parijs. Hij heeft Vincent laten kennismaken met het kleurrijke werk van bekende, moderne schilders als Claude Monet.
In het atelier van Fernand Cormon heeft Vincent ook een nieuwe generatie kunstenaars leren kennen: Henri de ToulouseLautrec bijvoorbeeld, en Emile Bernard.
Al die nieuwe indrukken en nieuwe mensen hebben invloed op zijn eigen werk gehad: Vincent heeft genoeg inspiratie
gehad om volop te kunnen experimenteren. De donkere kleuren van De aardappeleters hebben al snel plaatsgemaakt voor
lichtere tinten als in De heuvel van Montmartre met steengroeve
www.vangoghmuseum.nl
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Oefening 1 (B2) pag. 177:
1. Ze had me al verteld dat ze het huurcontract had getekend.
2. Dat het bedrijf failliet is gegaan, had ik al gehoord.
3. Hij dacht dat ik mijn auto gefinancierd had met een lening van de bank.
4. De jager zag aan de sporen dat er een ree voorbijgekomen was.
5. Ik woonde al tien jaar in Nederland, maar in de Keukenhof was ik nog nooit geweest.
6. Voor ze naar de vergadering ging, had Maria de stukken goed gelezen.
7. Omdat het zo ontzettend gesneeuwd had, waren de wegen onbegaanbaar.
8. Voor het boek in de winkel lag, had hij het al gekocht.
9. Je had nu een uitstekende baan kunnen hebben, als je beter gepresteerd had.
10. Voordat de beurscrash een feit was, had hij zijn aandelen al weggedaan.
11. In het begin was de verstandelijk gehandicaptenzorg wel een beetje wennen, ik had nog nooit met deze mensen gewerkt.
12. Tijdens de openbare vergadering vernamen wij, dat de gemeente het project had gesubsidieerd.
13. Er waren talloze pogingen mislukt, voordat het bestand definitief verwijderd was.
14. Die huizen waren al gebouwd, voordat jij hier kwam wonen.
15. Ik hoorde vanmorgen op het nieuws dat er een ernstig ongeluk was gebeurd.
Oefening 2 (B2) pag. 178:
Tommy Wieringa
Nederlandse schrijver, geboren in Goor in 1967.
Wieringa schreef vier romans en was medeoprichter en redacteur van het literaire tijdschrift Vrijstaat Austerlitz. Het
werk van Tommy Wieringa wordt wereldwijd vertaald, onder meer in het Hebreeuws, het Koreaans en het Frans, Duits en
Engels.
Levensloop
Tommy Wieringa bracht een belangrijk deel van zijn jeugd door op de Antillen. Hij studeerde geschiedenis in Groningen
en journalistiek in Utrecht, en werkte onder meer als marktkoopman en als lokettist bij de spoorwegen.
Tommy Wieringa debuteerde in 1995 met de roman Dormantique’s manco, over een schoolverlater die afwasser wordt in een
restaurant, de maatschappij ontvlucht en na omzwervingen in Marokko terechtkomt.
Zijn tweede roman, Amok (1997), gaat over een rouwtransporteur, die in een geloofstwist verzeild raakt met zijn
Antilliaanse vrouw.
In de muziekgroep Donskoy experimenteerde Wieringa met de combinatie van poëzie en muziek. In het voorjaar van
1998 verscheen de cd Beatnik glorie. Wieringa trad met zijn werk onder meer op tijdens de festivals Crossing Border,
Winterschrift, Double Talk, De Nachten (Antwerpen) en Lowlands.
Alles over Tristan (2002) draait om universitair docent Jakob Keller, die een biografie wil schrijven over de raadselachtige
en visionaire dichter Viktor Tristan. Deze roman werd bekroond met de Halewijnprijs.
In januari 2005 volgde Joe Speedboot (F. Bordewijkprijs, 2005). Joe Speedboot werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs,
de Gouden Uil, de Libris Literatuurprijs, de Gerard Walschapprijs en de prijs voor het mooiste boekomslag. Voor Joe
Speedboot kreeg Wieringa de eerste Magazijn La Vie en Rose Prijs.
Zijn reisverhalen verschijnen in onder andere de Volkskrant en Rails en Nautique. Zijn reisverhalen werden gebundeld
in Ik was nooit in Isfahaan (2006). Essays en beschouwingen verschenen in de Volkskrant en NRC Handelsblad. Hij schreef
hoorspelen voor KRO radio, is columnist in Spits en publiceert ondermeer in de Groene Amsterdammer en Volkskrant
Magazine. Daarnaast is Wieringa een veelgevraagd podiumspreker.
In 2007 is hij de zevende gastschrijver aan de TU. Gerrit Krol, H.J.A. Hofland, Hugo Brandt Corstius, Nelleke Noordervliet,
Arnon Grunberg en Tijs Goldschmidt gingen hem voor.
www.kunstbus.nl

Toekomende tijd
Oefening 1 (A2) pag. 180:
1. Ik zal je wel even helpen.
2. We zullen de adressen straks opschrijven.
3. Ik zal om 10 uur bij je zijn.
4. Wij zullen de brieven wel even op de bus doen.
5. We zullen vanavond hutspot eten.
6. Ze zullen morgen op reis gaan.
7. Ik zal de film morgen zien.
8. Greet zal volgende week op visite komen.
9. Ik zal de zakdoekjes kopen als ik boodschappen ga doen.
10. Ik zal volgende maand met die nieuwe baan beginnen.
11. We zullen vanavond tegen achten bij je zijn.
12. 1 januari zal ik stoppen.
13. Nee, de cursus zal volgende week beginnen.
14. Ik zal haar adres even voor je opschrijven.
15. Nee, hij zal zich in april inschrijven bij de universiteit/bij de universiteit inschrijven.
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Oefening 2 (A2) pag. 181:
1. Ik nodig vanavond onze vrienden uit voor het feest.
Ik ga onze vrienden uitnodigen voor het feest.
2. Ik zal ze een kaartje sturen.
Vanavond stuur ik ze een kaartje.
3. Ik zal dat kaartje per e-mail versturen.
Ik ga dat kaartje per e-mail versturen.
4. Dan zullen ze het meteen lezen.
Dan lezen ze het vanavond meteen.
5. Ik ga ze schrijven dat we zaterdag een feestje geven.
Ik schrijf ze vanavond dat we zaterdag een feestje geven.
6. We zullen er zaterdag een gezellige avond van maken.
We gaan er zaterdag een gezellige avond van maken.
7. Ik ga schrijven dat ik voor de drankjes en de muziek ga zorgen.
Ik schrijf ze vanavond dat ik zaterdag voor de drankjes en de muziek zorg.
8. Ik verwacht dan dat de gasten de hapjes mee zullen nemen.
Ik verwacht dan dat de gasten de hapjes mee gaan nemen.
9. We zullen dan lekker drinken, eten en dansen.
Zaterdag drinken, eten en dansen we dan lekker.
10. Ik hoop dat jullie met velen gaan komen.
Ik hoop dat jullie zaterdag met velen komen.
Oefening 3 (B1) pag. 182:
1. Uw bestelling zal over een uurtje klaarliggen, dan kunt u de spullen komen halen.
2. Volgens mij zal Willem de door hem gewenste baan wel krijgen.
3. We zúllen de volgende keer winnen.
4. Zullen we morgen een bioscoopje pakken en daarna even naar het café?
5. Je zal toch de hoofdprijs in de staatsloterij winnen, zeg!
6. Deze keer gaan we naar de Griek, maar de volgende keer zullen we naar een Chinees restaurant gaan.
7. Hij zal die trein vast wel halen, hij was vroeg genoeg.
8. Je zal je rijbewijs toch moeten inleveren, ik moet er niet aan denken.
9. Ik moet en ik zál deze procedure onder de knie krijgen.
10. Eind december zullen Wilma en Simon naar Moskou vliegen.
11. Ik zal morgen dat pakket wel even naar het postkantoor brengen.
12. Zullen we nog een partijtje spelen?
13. De vertaling van dit artikel zal vrijdag voor u klaarliggen.
14. Ze zullen hun bezigheden in een uurtje afronden.
15. Je zal je baan toch verliezen, dat lijkt me vreselijk.

Voltooid tegenwoordige toekomende tijd
Oefening 1 (B1) pag. 183:
1. Wie heeft deze heerlijke maaltijd bereid? Ik denk dat Carla deze heerlijke maaltijd bereid zal hebben. /
zal hebben bereid.
2. Is de defecte printer nou al opgehaald? Ze hebben beloofd dat hij in ieder geval voor twaalven opgehaald zal zijn.
3. Wat was Silvia’s oordeel over dat boek? Ze zal het vast wel heel mooi gevonden hebben.
4. Hoe ging je examen? O, ik zal wel geslaagd zijn.
5. Wanneer is je auto afbetaald? Volgend jaar zal ik hem afbetaald hebben.
6. Karel is er nog steeds niet, weet jij waar hij is? Hij zal gisterenavond wel te lang in de kroeg zijn gebleven.
7. Hoe was het personeelsfeestje? Ik was er niet, maar mijn collega’s zullen zich wel vermaakt hebben.
8. Wie heeft de klant van Schiphol gehaald? Dat zal Marja wel gedaan hebben. / Marja zal de klant van Schiphol hebben
opgehaald.
9. Wie had de beste cijfers voor Latijn? Bert zal wel de beste cijfers gehaald hebben.
10. Hoe gaat het met Kees? Hij zal nu wel genezen zijn van de griep.
11. Waarom is Dirk niet op de borrel? Hij zal het niet geweten hebben van de borrel.
12. Wanneer heb je alle oefeningen bij de grammatica gemaakt? In maart zullen ze allemaal gemaakt zijn. / In maart zal
ik ze allemaal gemaakt hebben.
13. Wanneer hebben jullie het verslag doorgenomen? We zullen het in ieder geval vóór de vergadering doorgenomen
hebben.
14. Hoe laat landt het vliegtuig uit Washington? Het vliegtuig zal al aangekomen zijn.
15. Wie heeft dit jaar gewonnen bij de Olympische Spelen? O, dat zal Spanje of Duitsland wel geweest zijn. / O, Spanje of
Duitsland zal wel gewonnen hebben.
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Onvoltooid verleden toekomende tijd
Oefening 1 (A2) pag. 186:
1. Je zou toch een nieuwe auto kopen?
2. Zou je die brief voor me willen schrijven?
3. Zou u de deur even kunnen opendoen?
4. Hij zou wat meer moeten oefenen.
5. Je zou eens wat minder kunnen eten.
6. Ik zou vanavond toch afwassen?
7. Jullie zouden dat vanavond afmaken.
8. Je zou vandaag naar school lopen.
9. Zou je geen hond krijgen?
10. We zouden onze auto verkopen, maar het lukt niet.
Oefening 2 (A2) pag. 187:
1. Zou je het raam even open willen doen?
2. Jongens, zouden jullie wat rustiger kunnen doen?
3. Buurvrouw, zou u straks ook mijn kind van school willen meenemen?
4. Zou je even een glaasje water voor me willen halen?
5. Zouden jullie allemaal je telefoon uit willen zetten/willen uitzetten?
6. Zou je me dat boek even aan willen geven/willen aangeven?
7. Dames en heren, zou u even willen luisteren?
8. Zou u een kopje koffie willen?
9. Zou jij die brieven even op de bus willen doen?
10. Zouden jullie kunnen helpen, morgen?
11. Zou jij de was uit de wasmachine willen halen?
12. Zou ik je pen even mogen lenen?
13. Zou u het licht uit willen doen/willen uitdoen, alstublieft?
14. Zou jij de drankjes even willen betalen?
15. Jongens, zouden jullie weg willen gaan?
Oefening 3 (A2) pag. 187:
1. Je hebt gezegd dat je me zou helpen.
2. Ton vertelde dat hij bij zijn vrouw zou weggaan.
3. Hij heeft beloofd dat hij vanavond zou komen.
4. Vanavond zou jij toch afwassen?
5. Ik geloofde niet dat ze zou slagen voor het examen.
6. Heb je gehoord dat ze hun huis zouden verkopen?
7. Ik heb dorst; zou je me wat water willen geven?
8. We horen niets van Paul; zou hij ziek zijn?
9. Volgens Ria zou je hier lekker kunnen eten.
10. Hij zou de boodschappen doen.
Oefening 4 (B1) pag. 188:
1-d Verschillende collega’s zitten nog niet achter hun bureau. Zou er file zijn?
2-h Nee hé. Vanavond niet weer een dinertje. Ik zou weleens een avondje rustig thuis willen blijven.
3-l Ik kreeg net een telefoontje dat de klanten niet op tijd kunnen zijn. Ja, ze zouden om 10 uur komen en het is nu al half 11.
4-r In New York is het vreselijk koud nu. Ik zou maar warme kleding meenemen.
5-k Als je goed gestudeerd had, zou je nu je diploma hebben.
6-m Heb je die pakketjes nou nog niet naar het postkantoor gebracht? Ik zou ze er toch vanmiddag heen brengen.
7-a Het lukt me niet in mijn eentje. Zou je me even kunnen/willen helpen?
8-t Nou doe je weer niet wat je beloofd hebt. Je had gezegd dat je mee zou gaan/zou meegaan naar het theater.
9-o Hoe is Sardinië? Volgens Claudia zou het een prachtig eiland zijn.
10-n Je rookt als een schoorsteen. Je zou eens moeten stoppen.
11-s Je haar ziet er niet uit. Je zou eens een andere kapper moeten proberen.
12-q Zet de vuilnisbak even buiten. Jij zou hem vanavond toch buitenzetten.
13-c Ik kan maar niet de goede toon vinden om die brief te schrijven. Ik heb toch gezegd dat ik je zou helpen hem te schrijven.
14-e Ze had allang thuis moeten zijn. Zou ze met de fiets gaan?
15-i Is Herman morgen op de zaak? Volgens Simon zou hij morgen op zakenreis gaan naar Japan/naar Japan gaan.
16-j Als ik niet zo moe was, zou ik vanavond naar de sportschool gaan.
17-p Heb je je lezing al voorbereid? Anton zou me helpen m’n lezing voor te bereiden maar hij is niet op komen dagen.
18-b Wat gaan we doen vanavond? We zouden toch die theatervoorstelling bezoeken.
19-g Dit papier wil ik in twee delen knippen. Zou ik even je schaar mogen/kunnen lenen?
20-f Ken jij het restaurant “da Pino”? Als je Henk mag geloven, zou dit de beste Italiaan in de stad zijn.
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Oefening 5 (B2) pag. 189:
Beste Frank,
De zomer nadert en dus ook onze vakantie. Wat zou je ervan vinden als we naar Griekenland zouden gaan? Of heb jij een
ander idee? Waar zou jij heen willen? En wat zouden we kunnen gaan doen? Ik zou graag een beetje actief willen zijn. Ik
zou niet alleen op het strand willen liggen. We zouden een fiets kunnen huren. Op de fiets zouden we dan de omgeving
een beetje kunnen verkennen. Maar alleen als je het ermee eens zou zijn. We gaan samen op vakantie, dus we zouden
het allebei naar onze zin moeten hebben. We zouden ook afwisselend actief en lui kunnen zijn. We zouden de ene dag
dingen kunnen bezichtigen en de andere dag zouden we een beetje aan het strand kunnen liggen. Of zou je de bergen
beter vinden? Dan zouden we mooie wandelingen kunnen maken.
Nou Frank, ik hoor het wel. Zou je me zo spoedig mogelijk willen antwoorden, want we zouden eigenlijk met de
voorbereidingen moeten beginnen.
Groetjes,
Geert
Oefening 6 (B2) pag. 190:
1. Ik dacht dat je/jullie om 8 uur zou/zouden arriveren.
2. Moniek rekende erop dat haar onkostenvergoeding op tijd overgemaakt zou worden/zou zijn.
3. Hij vermoedde dat hij te laat op zijn werk zou zijn.
4. De baas vertrouwde erop dat het bouwplan op tijd klaar zou zijn.
5. Wij hoopten allemaal dat het schitterend weer zou zijn bij het afscheidsfeest.
6. Ik vreesde dat ik de trein niet meer zou halen.
7. Ze dachten allemaal dat het recht zou zegenvieren.
8. We vertrouwden er tevergeefs op dat de trein op tijd zou komen/zijn.
9. Ze hoopte zo dat ze een gezonde baby zou krijgen.
10. Ik rekende erop dat ik/jij/hij die baan zou krijgen.

Voltooid verleden toekomende tijd
Oefening 1 (B2) pag. 191:
1. Als je beter geleerd had, zou je nu geslaagd zijn.
2. Ze zou langsgekomen zijn, maar ze is ziek geworden en ligt nu op bed.
3. Hij zou er nu moeten zijn, maar hij laat weer op zich wachten.
4. Steven is er niet. Zou er een ongeluk gebeurd zijn?
5. Als ik een vrouw was, dan zou ik nu getrouwd zijn met een rijke vent.
6. Als je maandelijks wat geld gespaard had, zou je nu een wasdroger hebben kunnen kopen.
7. Als ik dat geweten had, zou ik een grote pan erwtensoep gemaakt hebben.
8. Ik zou eind januari gehoord hebben of die baan op Sardinië doorging, maar de subsidie is nog niet rond, dus ik weet nog
niets.
9. Als ik genoeg geld had gehad/zou hebben gehad, zou ik een reis gemaakt hebben.
10. Als ik hem weer tegen het lijf liep/zou zijn gelopen, zou ik hem eens goed de waarheid verteld hebben/hebben verteld.

Gebiedende wijs
Oefening 1 (A2) pag. 192:
1-d Kinderen, pak je boek!
2-f Schrijf een tekst!
3-i Lees de zin!
4-g Luister naar de docent!
5-h Maak de oefening!
6-j Verbind het plaatje met het woord!
7-a Geef antwoord op de vraag!
8-e Jongens, leg je pen neer!
9-c Zet een kruisje in de goede kolom!
10-b Leer de woorden van les 2!
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Gebiedende wijs

Oefening 2 (A2) pag. 193:
1. Goedemorgen dokter, Maartje is ziek, zij heeft keelpijn.
2. Neemt u plaats.
3. We zullen even kijken mevrouw. Maartje, doe je mond eens open. Steek je tong eens uit.
4. Hmm, ik zie het al, een flinke keelontsteking. Ik zal even naar je longen luisteren. Haal eens diep adem.
5. Dat klinkt niet zo best. Hoest eens. Dat is een nare hoest.
6. Ik zal wat medicijnen voorschrijven. Ga direct naar de apotheek om ze te halen.
7. Mag zij naar school, dokter?
8. Nee, beter van niet. Luister goed Maartje.
9. Ga naar de apotheek, haal je medicijn, ga daarna direct naar huis, neem je medicijn en kruip in bed, heb je dat begrepen?
10. Ja, dokter. Wanneer mag ik weer uit bed?
11. Blijf minstens een week in bed. En maak na een week een nieuwe afspraak.
12. Mag ik na een week naar buiten, dokter?
13. Eerst hier komen. Dan zullen we wel zien of dat kan. Ga nu vlug naar huis en rust goed uit. Tot over een week.
14. Dag dokter.
Oefening 3 (A2) pag. 194:
Hutspot met klapstuk
Ingrediënten: 1 kg aardappelen, 600 gram winterwortelen, 400 gram uien, 400 gram klapstuk of ander stoofvlees van het
rund, 1 vleesbouillonblokje, restje jus.
1. Zet het klapstuk op met 500 ml water.
2. Voeg het bouillonblokje toe.
3. Laat het anderhalf uur op een zacht vuur koken.
4. Schil de aardappelen.
5. Snijd de aardappelen in stukken.
6. Schrap de wortelen.
7. Snijd de wortelen in blokjes.
8. Pel de uien.
9. Snipper de uien niet te fijn.
10. Doe na 1,5 uur de aardappelen bij het vlees.
11. Gooi ook de wortelen erbij.
12. Breng alles aan de kook en laat het 15 minuten koken.
13. Doe na 15 minuten de uien in de pan.
14. Laat alles nog 10 minuten koken.
15. Haal het vlees uit de pan.
16. Giet het water uit de pan.
17. Stamp alles goed door elkaar.
18. Snijd het vlees klein en doe het in de pan.
19. Roer het vlees door de hutspot.
20. Schep de hutspot op het bord en maak een kuiltje.
21. Schep in het kuiltje een lepel jus.
22. Eet smakelijk!
Oefening 4 (B1) pag. 195:
1. Haal het pakket even voor me op bij het postkantoor.
2. Niet roken in openbare ruimtes!
3. Neemt u plaats!
4. Sluit de deur goed af als je weggaat!
5. Geeft u de dossiers maar aan mij.
6. Hans, haal even een pak printerpapier.
7. Vult u dit formulier compleet in.
8. Schrijf je voor de zomer in voor die cursus.
9. Waarschuw de collega’s dat de vergadering zo begint.
10. Kom vanavond gezellig een borreltje bij ons drinken. / Drink vanavond gezellig een borreltje bij ons.
11. Dames en heren, pak/pakt u een informatiemap en ga/gaat u maar zitten.
12. Jongens, ophouden nu!
13. Zet u uw telefoon uit!
14. Schrijf nu die notulen van de vergadering eens uit!
15. Doe het licht uit voor jullie weggaan.
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Hebben en zijn
Oefening 1 (A1) pag. 197:
1. Wij hebben geen tijd.
2. Ik heb het erg koud.
3. Hebben jullie honger?
4. Jan heeft hoge koorts.
5. De kinderen hebben het warm.
6. Heb je dorst?
7. Wij hebben nieuws.
8. Mieke heeft hoofdpijn.
9. Jij hebt een hond.
10. Greet en Ria hebben geen zin om te werken.
Oefening 2 (A1) pag. 198:
1. Anton is vandaag ziek.
2. Je bent te laat!
3. Zij is al heel oud.
4. De man is heel erg dik.
5. Het is heel erg koud.
6. Mijn vader is dokter.
7. Zij zijn heel boos op elkaar.
8. Zij zijn getrouwd.
9. De fles is stuk.
10. De hond is groot/bruin.
Oefening 3 (A1) pag. 199:
1. Ik heb een lieve vriendin.
2. Zij is heel mooi.
3. Ze heeft lang blond haar.
4. Die haren zijn niet geverfd.
5. Ook heeft ze mooie blauwe ogen.
6. Ze is niet zo lang, 1.70 m.
7. Ze heeft ook een mooi figuur.
8. Ze is slank.
9. Ze heeft graag mooie kleren aan.
10. Die kleren zijn niet duur, maar wel mooi.
11. Soms vraagt ze aan mij: “ben ik niet te dik?”
12. Ik antwoord dan: “nee, je bent echt niet te dik.”
13. “Je hebt juist een heel mooi figuur.”
14. Dan is mijn vriendin heel blij.
15. En als zij blij is, ben ik ook blij.
Oefening 4 (A1) pag. 199:
Ik heb een lieve vriendin. Zij is niet zo lang en zij heeft halflang golvend haar. Haar haar is blond. Zij is slank en zij
heeft altijd mooie kleren aan. Zij is lerares. Zij geeft Italiaanse les aan haar studenten. Zij heeft bruine ogen. Zij is altijd
vriendelijk en zij heeft een lief karakter. Ik ben blij dat zij mijn vriendin is.
Oefening 5 (A2) pag. 200:
Dit is een mooie vrouw. Zij is lang. Zij heeft lang donker steil haar. Ze is vriendelijk, ze lacht. Ze heeft mooie ogen. De vrouw
is lang en slank. Ze heeft een blauwe broek aan en een rood truitje. Ze heeft een tasje aan haar schouder. Het tasje is zwart.
Ze draagt zwarte schoenen met een hoge hak.
Oefening 6 (A2) pag. 200:
1. Dat is Ria, mijn vriendin.
2. Ik heb twee broers en een zus.
3. Hij is thuis.
4. Het is vandaag vrijdag.
5. Ik heb een hond/kat/vogel./Ik heb geen dier.
6. Hij is bakker.
7. Zij is lang en slank.
8. Ik heb honger.
9. Zij zijn 18.
10. Ik ben Robby.
11. Het is 15 december.
12. Mijn grootvader is Italiaan.
13. Mijn huis is groot met een mooie tuin eromheen.
14. Ik heb een zoon en een dochter.
15. Het is hier nu avond.
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Hebben en zijn in de voltooid tegenwoordige tijd
Oefening 1 (A2) pag. 201:
1. Margriet heeft eten gekookt.
2. De kinderen hebben een boek gelezen.
3. De kat heeft brokjes gegeten.
4. Ik heb mijn vriendin gebeld.
5. Jullie hebben op de bus gewacht.
6. Jij hebt naar de radio geluisterd.
7. De man heeft een vis gevangen./heeft gevist.
8. Wij hebben een appel gegeten.
9. Hij heeft de krant gelezen.
10. Daan heeft een brief geschreven.
Oefening 2 (A2) pag. 202:
1. Ja, ze is gisteren bij me geweest.
2. Ik ben in Frankrijk geweest.
3. Ja, we zijn vorig jaar in Engeland geweest.
4. Ik ben ziek geweest.
5. Ik ben getrouwd geweest.
6. Ik ben slager geweest.
7. Ja, hij is bij me geweest.
8. Ja, wij zijn op vakantie geweest.
9. Nee, de post is nog niet geweest.
10. Nee, ik ben er nog nooit geweest.
Oefening 3 (A2) pag. 202:
1. Ik heb een kat gehad.
2. Zij is ziek geweest.
3. Ik ben in Engeland geweest.
4. Wij hebben geen kinderen gehad.
5. Ik ben nooit alleen geweest.
6. De dokter is niet hier geweest.
7. Ik heb een nieuwe computer gehad.
8. Het is ontzettend druk geweest.
9. Heb je geen cadeautje gehad?
10. Wij hebben een groot huis gehad.
11. Ik heb geen tijd gehad om boodschappen te doen.
12. Heb je honger gehad?
13. Zijn ze in Amerika geweest?
14. Hij heeft een mooie ring gehad.
15. Waar ben je geweest?

Modale werkwoorden
Oefening 1 (A1) pag. 204:
1. Zullen jullie goed luisteren naar de leraar?
2. Wie wil er een koekje?
3. Kan je goed zwemmen?
4. Mag ik mee naar de film?
5. Zij hoeven/hoeft morgen niet naar school.
6. Wij moeten over vijf minuten weg.
7. Hij zal je wel helpen.
8. Wij willen naar Duitsland gaan.
9. Kan Marijke goed fietsen?
10. Je mag niet te laat opblijven.

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

53

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Nederlands

Oefening 2 (A1) pag. 204:
1. Ik kan heel goed fietsen.
2. Wij mogen de film zien.
3. Moet u naar de dokter?
4. Wil jij iets vragen?
5. Je zal te laat komen.
6. Hoeft Marieke niet naar school?
7. Kan je hier komen?
8. Jullie mogen hier niet zwemmen.
9. Ik hoef geen thee.
10. Wilt u even wachten?
11. Kunnen jullie wel zwemmen?
12. Moet je nog iets doen?
13. Willen de kinderen geen boek lezen?
14. Kan jij goed Nederlands spreken?
15. Zullen jullie goed opletten in het verkeer/in het verkeer goed opletten?
Oefening 3 (A2) pag. 205:
1. Nee, ik hoef niet naar school.
2. Ja, we willen graag een appel.
3. Ze moet naar de dokter.
4. Ik wil graag een mooie bos bloemen.
5. Nee, je mag hier niet roken.
6. Ik kan een beetje Nederlands spreken.
7. Ik moet om 8 uur beginnen/Ik zal om 8 uur beginnen.
8. Zou ik even naar de wc mogen/Mag ik naar de wc?
9. Nee, ik hoef nergens heen.
10. Zou je het raam even open willen doen/Wil je het raam open doen?/Mag het raam open?
11. Nee, ik hoefde niet te wachten.
12. Ik zal hem vanmiddag schrijven.
13. Ik kan/zal tegen vieren bij je zijn.
14. Ik kan me nu voorstellen in het Nederlands.
15. Nee, je mag hier niet fietsen.
Oefening 4 (B1) pag. 206:
1. Hij had dat niet mogen doen. (v.v.t.)
2. Die collega heeft niet willen toegeven dat hij de fout had gemaakt. (v.t.t.)
3. Je had beter moeten opletten in de les. (v.v.t.)
4. Karel had een Maserati gewild, maar hij reed in een Mini. (v.v.t.)
5. Ik heb mijn huis moeten uitruimen voor de nieuwe bewoners. (v.t.t.)
6. Die bloemen hadden toch niet gehoeven! (v.v.t.)
7. Kees heeft nooit willen leren zwemmen. (v.t.t.)
8. Zo’n skisprong, dat had ik echt niet gekund hoor. (v.v.t.)
9. Vincent heeft vandaag niet hoeven werken. (v.t.t.)
10. Ze hebben geen boodschappen voor me willen doen. (v.t.t.)
11. Marga heeft nooit kunnen breien en kijk eens wat ze nu allemaal maakt! (v.t.t.)
12. Greetje heeft nooit uit mogen gaan/mogen uitgaan van haar ouders. (v.t.t.)
13. De planning had beter gemoeten. Zo halen we de deadline van het project niet. (v.v.t.)
14. Hij heeft van geen excuus willen weten. (v.t.t.)
15. Had je niet nog iets moeten doen? (v.v.t.)
Oefening 5 (B1) pag. 206:
U mag in Nederland zelf kiezen welk geloof u heeft. Mensen met verschillende religies kunnen in ons land veilig
samenleven. Niemand mag bedreigd worden of zich onveilig voelen vanwege het geloof dat hij of zij heeft.
De vrijheid om te geloven wat u wilt, betekent ook dat u er voor mag kiezen om géén geloof te hebben. U mag dat op elk
moment beslissen en daar heeft niemand iets over te zeggen. Deze vrijheid moet u ook aan anderen gunnen: u mag niet
eisen dat iemand hetzelfde gelooft als u. En als iemand besluit niet langer een geloof te hebben, dan moet u dat respecteren.
Ook als u het daar niet mee eens bent.
Iedereen mag aan anderen laten zien welk geloof hij of zij heeft. Bijvoorbeeld door het dragen van sieraden met symbolen,
een hoofddoek of een keppeltje of andere kleding. Als u van uw geloof iets niet mag eten, kan niemand u dwingen dat toch
te doen. U mag mensen uitnodigen voor een gebedsdienst en u mag een nieuw geloof beginnen.
Voor sommige beroepen is het echter belangrijk dat
iedereen dezelfde kleren draagt. Bijvoorbeeld in het leger, bij de politie of in de rechtbank. Politieagenten mogen tijdens
hun werk geen kruisje of een hoofddoek dragen omdat zij er onpartijdig uit moeten zien. Welk geloof u ook heeft, u moet
zich altijd houden aan de wet.
www.prodemos.nl
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Werkwoorden van één lettergreep: onvoltooide tijd
Oefening 1 (A2) pag. 207:
1. We gingen naar de markt.
2. De kerkklok slaat 6 uur.
3. Hoe laat stond je meestal op?
4. Zag je hoe mooi dat geschilderd is?
5. Wat doet zij in de stad?
6. Waar ga je altijd heen op vakantie?
7. De deur sloeg met een klap dicht.
8. Wanneer ging de winkel open?
9. Hij ziet niet veel in het donker.
10. Hoe deed je dat?
11. Staat de klok op drie uur?
12. De man sloeg een paaltje in de grond.
13. We zien geen hand voor ogen.
14. Hoe ging het op het werk?
15. Zie je niet dat het licht op rood staat?
Oefening 2 (A2) pag. 208:
1. Ik zag een leuke jongen.
2. Ging je naar de markt?
3. Wat deed je vanmiddag?
4. Deed hij dat helemaal alleen?
5. De klok sloeg 4 uur.
6. Stond je lang in de rij?
7. Zag je Bertus nog?
8. Waar ging je naartoe?
9. De jongen sloeg zijn broertje.
10. Stonden jullie op tijd op, jongens?
11. Gingen ze allemaal naar de bioscoop?
12. Wat deden de anderen?
13. Ze gingen samen naar school
14. De wijzers stonden op 11 uur.
15. Zagen jullie je baas nog?
Oefening 3 (A2) pag. 208:
Als ik mijn huiswerk doe, ga ik altijd naar mijn vriendin. Zij is blij dat wij samen huiswerk maken. Maar als de klok 6 uur
slaat, moet ik naar huis. In de kamer van mijn vriendin staat een bureau. Wij werken samen aan het bureau. Als we naar
buiten kijken, dan zien we dat het mooi weer is, en vaak willen we dan buiten zijn, maar we doen netjes ons huiswerk.
Want als we morgen naar school gaan, dan kijkt de juf of je het huiswerk gemaakt hebt. Soms is er op school muziekles.
Dan slaat de juf de maat en klappen we allemaal mee.

Werkwoorden van één lettergreep: voltooide tijd
Oefening 1 (A2) pag. 209:
1. We zijn naar de markt gegaan.
2. De kerkklok heeft 6 uur geslagen.
3. Hoe lang heb je bij de bushalte gestaan?
4. Heb je gezien hoe mooi dat geschilderd is?
5. Wat heeft ze in de stad gedaan?
6. Waar ben je dit weekend naartoe gegaan?
7. Chris is de buren gaan waarschuwen voor de storm.
8. Hij heeft niet veel van zijn vrienden gezien.
9. Hoe heb je dat gedaan?
10. Heeft het beeldje in de kast gestaan?
11. De man heeft een paaltje in de grond geslagen.
12. Ik heb hem vaak stiekem zien roken.
13. We hebben dat programma nooit gezien.
14. Hoe is het op het werk gegaan?
15. Heb je niet gezien dat het licht op rood staat?
Oefening 2 (A2) pag. 209:
Toen ik mijn huiswerk deed, ging ik altijd naar mijn vriendin. Zij was blij dat wij samen huiswerk maakten. Maar als de
klok 6 uur sloeg, moest ik naar huis. In de kamer van mijn vriendin stond een bureau. Wij werkten samen aan het bureau.
Als we naar buiten keken, dan zagen we dat het mooi weer was, en vaak wilden we dan buiten zijn, maar we deden netjes
ons huiswerk. Want als we de volgende dag naar school gingen dan keek de juf of je het huiswerk gemaakt had. Soms was
er op school muziekles. Dan sloeg de juf de maat en klapten we allemaal mee.
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Scheidbaar werkwoord
Oefening 1 (B1) pag. 211:
1. Hebben jullie de fiets naar de eigenaar teruggebracht?
2. Anton Jansen komt voor op de gastenlijst van dit hotel./komt op de gastenlijst van dit hotel voor.
3. Ze knoopte met iedereen een gesprek aan.
4. Hoeveel dozen neemt u per week af?
5. Ik leidde uit de grafiek af dat de crisis nog niet voorbij is.
6. De president roept iedereen op om te gaan stemmen.
7. U loopt de gang door tot aan het eind; rechts vindt u dan het toilet.
8. Ik vroeg me af of dit de juiste keuze was.
9. Ik sluit de honden op in de kennel als we weggaan.
10. Ik hoop dat dit gauw afgelopen is.
11. Eindelijk zag hij in dat ik gelijk had.
12. Waar spreken jullie met elkaar af?
13. Iedereen keek met plezier toe hoe de kleine meid haar danspasjes maakte.
14. Heb je je al voor de cursus opgegeven?
15. De arbeidsovereenkomst loopt af in juni/loopt in juni af.
Oefening 2 (B2) pag. 212:
1. Ik hoop dat Jan eindelijk zijn kamer opruimt.
2. Zij is blij dat het voetbalseizoen bijna afloopt/bijna afgelopen is.
3. Wij geloven dat het nauwelijks meer voorkomt dat mensen geen smartphone hebben.
4. Ik hoop dat mijn dochter me helpt het nieuwe huis schoon te maken.
5. Weet jij hoe laat de minister op Schiphol aankomt?
6. Zij vreest dat hij alle sandwiches in zijn eentje opeet.
7. Ik vind dat je je niet zo moet aanstellen.
8. Het is goed voor de economie als veel mensen dit product aanschaffen.
9. Hij verwacht dat hij deze roman vanavond wel uitleest/uitgelezen heeft.
10. Ik geloof dat mensen die emigreren veel gewoontes overnemen.
11. Ik denk dat we dit project ondanks alle moeilijkheden moeten voortzetten.
12. De directeur zei dat ze de resultaten van het onderzoek afwachtten/ zouden afwachten.
13. In de krant stond te lezen dat na de overvloedige regen de dijken met donderend geraas waren doorgebroken.
14. Bert vroeg wanneer ze de voetbalwedstrijd zouden uitzenden.
15. Paula deelde mee dat ze hem zou opbellen en hem eens goed de waarheid zou zeggen.
Oefening 3 (B2) pag. 213:
1. Met zijn bekentenis heeft hij zijn stilzwijgen doorbroken.
2. Dat boek heb ik je aanbevolen omdat het heel goed geschreven is.
3. Het nieuwe reorganisatieplan heeft niet voorkomen dat velen hun baan verloren.
4. De bouwvakkers hebben het vervallen pand onderstut.
5. Hij heeft de hele avond over zijn werk doorgezaagd.
6. Hij heeft met zijn domme actie het originele document overschreven.
7. Tijdens de zeer hevige storm zijn de dijken doorgebroken.
8. Ondanks de strenge ondervraging heeft zij in haar stilzwijgen volhard.
9. Deze zaak is uiteindelijk voorgekomen bij de rechter/bij de rechter voorgekomen.
10. Hij is als zanger doorgebroken nadat hij was ontdekt bij een talentenjacht.
11. Voor de zoveelste keer heeft het verwende kind zich in bijzijn van de visite misdragen.
12. We zijn na veel discussie teruggekeerd naar ons oorspronkelijke onderwerp.
13. De misdadigers hebben tijdens hun vlucht voor de politie de auto met kogels doorzeefd.
14. Uiteindelijk heeft Julius de impasse doorbroken met zijn voorstel.
15. Hij heeft zijn geheime liefde voor haar altijd onderdrukt, maar uiteindelijk heeft hij zich uitgesproken.

Wederkerend werkwoord
Oefening 1 (A2) pag. 216:
1. Hij wast zich elke dag.
2. De kinderen kleden zich aan.
3. Wij vergissen ons nooit.
4. Ik vermaak me heel goed op het feest./Ik heb me heel goed vermaakt op het feest.
5. Herinneren jullie je nog die dag aan het strand?
6. Janneke schaamt zich voor haar broer.
7. Scheer jij je al?/Heb je je al geschoren?
8. Ik herinner me zijn naam niet.
9. Victor draaide zich om toen hij haar stem hoorde.
10. Zij buigt zich om het papier van de grond te pakken.
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Onpersoonlijk werkwoord

Oefening 2 (A2) pag. 217:
1. Hij wast zich. / Hij doucht zich.
2. De vrouw wast de kleren.
3. De man scheert zich.
4. De kapper scheert de man.
5. De hand draait de sleutel om.
6. Het meisje draait zich om.
7. Het jongetje kleedt zich aan.
8. Moeder kleedt de baby aan.
9. De vrouw buigt de knie.
10. De man en de vrouw buigen zich.
Oefening 3 (B1) pag. 218:
1. Als ik ’s morgens opsta, was ik me eerst.
2. Daarna kleed ik me aan.
3. Na het ontbijt haast ik me naar de bus.
4. Een vrouw verontschuldigt zich omdat ze op mijn tenen staat.
5. Ik probeer me om te draaien.
6. Enkele dames ergeren zich aan een paar jongens die luid schreeuwen.
7. Ik verheug me op het eind van de rit.
8. Vergis ik me of is daar de halte al?
9. Snel beweeg ik me naar de uitgang.
10. Iemand zegt tegen zijn vriendin: bemoei je er niet mee!
11. Ik vraag me af waarmee ze zich niet mag bemoeien.
12. Dan bedenk ik me dat ik nog naar het afhaalpunt moet om een pakketje op te halen.
13. Ik moet me legitimeren voordat ik het pakketje krijg.
14. Het is een lespakket. Vorige week heb ik me ingeschreven voor een cursus./heb ik me voor een cursus ingeschreven.
15. Met die cursus verveel ik me tenminste niet.
Oefening 4 (B1) pag. 218:
Ik word altijd wakker om half acht. Ik sta dan op en ik was me en scheer me. Mijn vrouw roept soms en dan draai ik me
om en vraag wat ze wil. Na het wassen en scheren, kleed ik me aan. Soms vergis ik me in de dag en kleed ik me aan om
naar kantoor te gaan terwijl het weekend is. Mijn vrouw vergist zich nooit. Als zij is opgestaan, wast ook zij zich en kleedt
ze zich aan. Daarna maakt ze zich op. Dan gaan we samen naar buiten want we willen ons geregeld bewegen, anders
worden we te dik. Soms herinner ik me de tijd dat ik student was, dan hoefde ik niet naar buiten om me te bewegen. Ik
was toen heel slank.
Oefening 5 (B2) pag. 219:
1. Gedurende enkele weken heb ik me onthouden van alcohol.
2. Zij heeft zich aangewend om vroeg op te staan.
3. In 1949 heeft Indonesië zich afgescheiden van Nederland.
4. Hij heeft zich een weg gebaand door de mensenmenigte.
5. Ze heeft/hebben zich niet kunnen concentreren met dat lawaai buiten.
6. Ik heb me misrekend bij het opmaken van de kassa.
7. Jullie hebben je vreselijk misdragen tijdens het feest.
8. We hebben ons moeten legitimeren om de zaal in te kunnen.
9. Waarom heb jij je met mijn zaken?
10. De minister heeft zich verdedigd tegen de kritiek op zijn plannen.
11. Deze traditie heeft zich diep genesteld in onze maatschappij.
12. Ondanks dat hij zich hondsberoerd voelde, heeft hij zich naar zijn werk gesleept.
13. Jullie hebben je erbij neergelegd dat jullie dat huis niet kregen? Dat had ik nooit gedaan.
14. U hebt zich gekwalificeerd voor de volgende ronde.
15. Wij hebben ons gespecialiseerd in dit segment van de markt.

Onpersoonlijk werkwoord
Oefening 1 (A1) pag. 221:
1. Het regent.
2. Het vriest.
3. Het onweert/bliksemt.
4. Het waait.
5. Het is mooi weer.
6. Het is mistig./Het mist.
7. Het hagelt.
8. Het stormt.
9. Het sneeuwt.
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Oefening 2 (A1) pag. 222:
1. Het is zomer.
2. Het is winter.
3. Het is lente.
4. Het is herfst.
Oefening 3 (A1) pag. 222:
1. In de lente is het soms mooi weer. Soms waait het. Het regent af en toe.
2. In de zomer is het vaak mooi weer. Het kan ook regenen. Als het warm is, onweert het ’s middags vaak.
3. In de herfst waait het vaak hard. Het kan ook stormen. Het regent dan vaak en het onweert dan soms ook.
Als het onweert, bliksemt het ook.
4. In de winter sneeuwt het soms. Het hagelt soms ook en ’s nachts kan het vriezen.
Oefening 4 (A1) pag. 222:
1. Het vriest al dagen.
2. Het waait heel hard.
3. Het is al middag.
4. Vanmorgen heeft het gehageld.
5. Het sneeuwt maar door.
6. De hele ochtend regent het al.
7. Het wordt vloed.
8. Wat is het hier vies!
9. Het blijft warm.
10. Het mist heel erg.

Lijdende vorm
Oefening 1 (B2) pag. 224:
1. De controle van de boeken is door onze boekhouder gedaan.
2. Er was steen en been geklaagd door de studenten over de moeilijkheidsgraad van de tentamens.
3. Er is gezegd dat we aan het eind van het jaar allemaal een bonus krijgen.
4. Waren de dossiers al door u doorgenomen?
5. Enkele dossiers zijn vanmiddag in de vergadering behandeld.
6. Door hoeveel artsen was hij al behandeld?
7. Het bericht van zijn overlijden is meteen bekend gemaakt.
8. De verbouwing van de woningen is gestart, ondanks hevig verzet van de bewoners.
9. De grenzen zijn gesloten voor de invoer van exotische dieren.
10. Het onderwijs was altijd bekostigd door de overheid, terwijl nu de student zelf veel betaalt.
Oefening 2 (B2) pag. 225:
1. Mijn nagels zullen vanmiddag weer netjes worden bijgewerkt (door de pedicure).
2. U wordt vanmiddag om 3 uur in de vergaderzaal verwacht.
3. Vanmiddag zou uitgelegd worden hoe de nieuwe machine werkt.
4. Alle tafeltjes en stoelen zijn voor vanavond klaargezet (door hem).
5. U wordt vriendelijk verzocht plaats te nemen.
6. De plannen voor de reorganisatie waren goed uitgewerkt (door de directeur).
7. De goederen zouden om 4 uur gebracht zijn, maar ik heb ze nog niet gezien.
8. Met de cijfers wordt door de makelaar aangetoond dat er een daling in de verkoop is.
9. Mijn tuin werd jarenlang verzorgd door de overleden tuinman.
10. De kapitale villa is door een rijke industrieel gekocht.
Oefening 3 (B2) pag. 225:
1. Ondanks het protest van de omwonenden sluiten ze de straat af voor het verkeer.
2. Ze zouden vandaag het meubilair bezorgen, maar ze belden net dat ze morgen zullen komen.
3. Hebben jullie de dieren al verzorgd?
4. De chauffeurs kunnen de lading niet lossen omdat er geen plaats is.
5. Hebben alle werknemers de reactie op onze klacht gelezen?
6. Mijn man haalde me altijd van mijn werk, maar hij heeft nu andere werktijden.
7. We hebben allemaal de handen uit de mouwen gestoken om deze klus te klaren.
8. Voordat de gasten arriveren zal ik het huis op orde brengen.
9. We zouden vanmiddag vergaderen, maar teveel mensen hebben zich afgemeld.
10. Om een zin in de lijdende vorm te zetten, maak je van het lijdend voorwerp een onderwerp.
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Bijzonderheden in betekenis en gebruik van werkwoorden

Oefening 4 (B2) pag. 226:
De Elfstedentocht
Eén van de bekendste schaatstochten die in Nederland verreden wordt/wordt verreden, is de Elfstedentocht of, zoals de
Friezen hem noemen: de Alvestêdetocht. Een beetje verwonderlijk is dat wel aangezien de tocht niet vaak plaatsvindt.
De belangrijkste oorzaak daarvan is natuurlijk het weer. Het ijs moet namelijk 15 cm dik zijn over de hele route en
in Nederland komt het niet vaak voor dat een vorstperiode lang genoeg duurt om zulk dik ijs te creëren. Toch hopen
duizenden schaatsliefhebbers elk jaar weer dat de tocht dat jaar wel verreden wordt/wordt verreden. Deze rit, die ook wel
de Tocht der Tochten wordt genoemd/genoemd wordt, is voor de eerste keer gereden in 1909 en vond de laatste keer plaats
in 1997. Deze laatste werd gewonnen door Henk Angenent.
Het is twee keer voorgekomen in de historie van de Elfstedentocht dat de rit meerdere jaren achter elkaar verreden werd/
werd verreden: in de jaren ’40, ’41 en ’42 van de vorige eeuw en in de jaren ’85 en ’86 van diezelfde eeuw. De laatste twee
edities zijn door dezelfde schaatser gewonnen: Evert van Benthem.
Meestal echter zit/zat er een aantal jaren tussen. Het is nu bijvoorbeeld al twintig jaar geleden dat schaatsend Nederland
zich kon meten met de 200 kilometer lange tocht langs de elf Friese steden. Als de tocht plaatsvindt, mogen maximaal
16.000 personen meedoen. Omdat veel meer mensen mee willen rijden, wordt er geloot. Elk jaar als de winter zich laat
voelen in Nederland, bloeit de Elfstedenkoorts weer op en is de teleurstelling altijd weer groot als de dooi intreedt. Maar
men blijft hopen. Misschien volgend jaar.

Bijzonderheden in betekenis en gebruik van werkwoorden
Oefening 1 (A2) pag. 228:
1. Een bezem gebruik je om te vegen.
2. Een bril gebruik je om beter te zien/lezen.
3. Een pen gebruik je om te schrijven.
4. Een mes gebruik je om te snijden/smeren.
5. Een tandenborstel/Tandpasta gebruik je om je tanden te poetsen.
6. Het gasstel/fornuis gebruik je om te koken.
7. Een schaar gebruik je om te knippen.
8. Een weegschaal gebruik je om te wegen.
9. Een zaag gebruik je om te zagen.
10. Geld gebruik je om te betalen.
Oefening 2 (A2) pag. 229:
1. Ik ben aan het schrijven.
2. Ik ben/De vrouw is aan het bellen.
3. De vrouw is aan het fietsen.
4. Zij zijn aan het zwemmen.
5. Jij bent aan het lezen.
6. De vrouw en de man zijn aan het wandelen/lopen.
Oefening 3 (B1) pag. 229:
1. Zijn vrouw liet hem slapen na de nachtdienst.
2. Laten we vanavond naar die voorstelling gaan.
3. Laat die trein alsjeblieft te laat zijn, dan haal ik hem misschien nog.
4. Ik laat Annemiek van mijn computer gebruikmaken.
5. Omdat ik veertig uur werk, laat ik mijn huis schoonmaken.
6. De man in de bus liet per ongeluk iemand struikelen.
7. Laat ik nou de loterij winnen!
8. Hij laat mij altijd al het vervelende werk doen.
9. Laten we nog even wat gaan joggen.
10. De directeur laat de klanten het nieuwe hoofdkantoor zien.
Oefening 4 (B1) pag. 230:
1. Ze heeft de hele middag zitten werken aan het verslag.
2. Leo heeft buiten lopen nadenken over het probleem.
3. Ik heb jou niets uit hoeven leggen.
4. Ik heb op de bank het verslag liggen lezen.
5. Die jongeren hebben lopen klieren in dat winkelcentrum.
6. Ik heb hem de brief naar de notaris helpen schrijven.
7. Ze heeft alleen maar zitten zeuren over hoe het nu verder moet.
8. Hij heeft al een uur op de bus staan wachten.
9. Ik heb het niet durven hopen dat ik die baan zou krijgen
10. In bed heeft hij aan niets anders kunnen denken dan de wedstrijd van de volgende dag.
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Werkwoorden met een vast voorzetsel
Oefening 1 (A2) pag. 231:
1. op, aan
2. voor
3. aan, met
4. in, met
5. aan, om
6. met
7. over, van
8. met
9. van
10. met
11. naar
12. om
13. op
14. naar
15. aan, met
16. met
17. op
18. op
19. in, voor
20. met
21. met
22. naar, om
23. voor
24. op
25. voor
Oefening 2 (A2) pag. 231:
1. Ik heb hem geantwoord op zijn e-mail.
Zij heeft aan ons geantwoord dat ze zou komen.
2. Ik wil je graag bedanken voor je hulp.
3. Hoe laat beginnen we aan/met de wandeling?
4. Hij liet ons delen in zijn geluk.
Viktor heeft de snoepjes gedeeld met zijn vriendjes.
5. Denk je aan/om het licht, voor je weggaat?
6. Ga maar door met waar je mee bezig was.
7. Ik heb gedroomd over de prins op het witte paard.
Ik droom van een vakantie op de Caribische eilanden.
8. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
9. Ik houd van pizza, pasta en ijs.
10. Heb je al met haar kennisgemaakt?
11. Naar wie kijk je toch?
12. Iedereen moest lachen om die mop.
13. Hij lijkt als twee druppels water op zijn vader.
14. Wil je even naar me luisteren?
15. Hij doet volgend jaar mee aan de Olympische Spelen.
Doe je met ons mee?
16. Hou nu eens op met dat gezeur.
17. Vroeger paste ik altijd op de kinderen in de buurt.
18. Heeft hij nog op je brief gereageerd?
19. Hij slaagt er niet in om zijn werk op tijd af te krijgen.
Zij is niet voor haar examen geslaagd.
20. Wanneer ben je gestopt met roken?
21. Ben je met hem getrouwd?
22. Heeft er nog iemand naar me gevraagd?
Je hebt er echt om gevraagd met die opmerking van je.
23. Ik heb je toch voor hem gewaarschuwd.
24. Ik wacht nu al een half uur op de bus, maar hij is er nog steeds niet.
25. Zorg jij voor de drankjes?
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op, aan
voor
aan, met
in, met
aan, om
met
over, van
met
van
met
naar
om
op
naar
aan, met
met
op
op
in, voor
met
met
naar, om
voor
op
voor
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Werkwoorden met een vast voorzetsel

Oefening 3 (A2) pag. 232:
1. Heb je vandaag het nieuws al op televisie gezien?
2. Ik ga morgen op vakantie naar Ibiza.
3. Wanneer begin je aan/met je huiswerk?
4. Ze hebben je gewaarschuwd voor de gevolgen.
5. Ik ga naar de stad om boodschappen te doen.
6. Deze trui is gemaakt van wol.
7. Mark gaat op/met de fiets naar zijn werk.
8. Je kan gaan zitten tussen/naast Peter en Annie.
9. Hebben jullie goed geluisterd naar de muziek?
10. We hebben op internet gezocht naar de openingstijden.
Oefening 4 (B1) pag. 232:
1. Hij heeft op een snelle verwerking aangedrongen.
2. In een ander land moet je je aanpassen aan de gewoontes en gebruiken van dat land.
3. Wat moeten we volgende week aanvangen met de nieuwe studenten?
4. Ik heb me onlangs op een kanaal van YouTube geabonneerd.
5. Reken jij even af met de ober?
6. Ik heb uiteindelijk toch afgezien van die baan.
7. Waar baseer je je conclusies op?
8. Hebben jullie hem er ook in/bij betrokken?
9. Mijn zus is vorige week van een dochter bevallen.
10. Hebben je vriendinnen ook bijgedragen aan de voorbereidingen van het feest?
11. Waar doel je op met die opmerking?
12. Van harte gelukgewenst met het resultaat van je onderzoek.
13. Hij zit de hele dag te gluren naar de mooie meisjes die voorbijlopen.
14. Weet jij aan welke landen Suriname grenst?
15. Herinner me alsjeblieft op tijd aan de afspraak!
16. Iedereen hoopte op een goede afloop van het voorval.
17. Willen jullie informeren naar de vertrektijden van de trein naar Keulen?
18. Alle aanwezigen staan in voor zijn eerlijkheid.
19. In die familie lijden ze allemaal aan epilepsie.
20. Het ontbreekt ons aan niets.
21. Eindelijk heeft zij gebroken met die man.
22. Hij is van zijn verantwoordelijkheid ontheven.
23. Zij hebben/heeft van de aanbieding geprofiteerd.
24. Reken er maar niet op dat het makkelijk zal zijn.
25. Wij zijn geschrokken van haar mededeling.
26. Hij heeft gesolliciteerd op de vacature van boekhouder.
27. Op wie ga jij stemmen?
28. Bij onze werkzaamheden streven wij naar perfectie.
29. Na de geboorte van zijn kind trakteerde hij op beschuit met muisjes.
30. Ik verheug me op de vakantie.
Oefening 5 (B1) pag. 234:
De Keukenhof
De Keukenhof, de grootste bloementuin ter wereld, ligt vlak bij Lisse in de provincie Zuid-Holland. De tuin opende voor
het eerst haar poorten in 1950 en wordt inmiddels door meer dan 90 leveranciers voorzien van bollen. Elk jaar worden
er zo’n 7 miljoen bollen geplant. De tuin is geopend van half maart tot half mei, de periode waarin de tulpen bloeien, en
wordt bezocht door meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Hoewel de tulpen in vele kleuren en soorten aanwezig zijn, is
dit niet de enige soort bloem die in de Keukenhof te vinden is. Er zijn ook hyacinten, narcissen, irissen, rozen, anjers, lelies
in allerlei kleuren en variaties.
De tuin heeft 15 km aan wandelpaden, waarmee je langs alle bloemen wordt geleid. Ben je een kunstliefhebber, dan zal
het je zeker plezier doen dat de Keukenhof naast de grootste bloementuin ter wereld ook het grootste beeldenpark van
Nederland is. Er zijn kunstwerken te bewonderen van nationale en internationale kunstenaars.
Heb je na een bezoek aan de Keukenhof nog niet genoeg bloemen gezien, huur dan een fiets en maak een mooie tocht in de
omgeving van Lisse waar de bollenvelden er prachtig bijliggen.
www.holland.com, www.bollenstreek.nl
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Gewone zin: algemeen
Oefening 1 (A1) pag. 237:
1. De man werkt.
2. De hond eet.
3. De kinderen spelen.
4. Rob heeft.
5. Mijn ouders zijn op vakantie.
6. Je koopt.
7. Hij komt.
8. Ze gaan.
9. Je moet.
10. Ik loop.
Oefening 2 (A2) pag. 238:
1. Kan je me helpen?
2. De mannen werken in het park.
3. Morgen begint de vakantie. / De vakantie begint morgen.
4. Wil je de deur opendoen?
5. Ik werk vaak op de computer.
6. De appelboom staat in de tuin.
7. Hoe heet je?
8. Dit is mijn nieuwe trui.
9. We gaan naar het park.
10. Je bent te laat.
Oefening 3 (A2) pag. 238:
1. De groenteman verkoopt op maandag groente en fruit op de markt.
2. We hebben gisteren een computer bij die nieuwe winkel gekocht.
3. Ik heb vanavond mijn laatste sigaret gerookt.
4. Mijn vrouw heeft elke maandagmiddag vrij
5. De tuinman heeft vorige week rozen in de tuin geplant.
6. De huisbaas verhoogt per 1 januari de huur.
7. Wij hebben gisteren de Zonnebloemen in het Van Goghmuseum gezien.
8. Deze bus rijdt elke dag naar Groningen.
9. Ik maak voor vanavond hutspot klaar.
10. Kinderen gaan om 8.30 uur naar school.
11. De studenten hebben vanavond boodschappen bij de supermarkt gehaald.
12. Ik heb zaterdag een heel spannende film gezien.
13. De kinderen hebben morgen een schoolreis naar Texel.
14. Piet heeft de autosleutels op de keukentafel gelegd.
15. Het wordt morgen prachtig weer.

Gewone zin: voorzetselgroep
Oefening 1 (A2) pag. 239:
1. Ik heb een taartje op mijn werk gegeten./gegeten op mijn werk.
2. Er ligt sneeuw in de straten.
3. Karel heeft de boodschappen in de keuken neergezet./neergezet in de keuken.
4. Er staan een bankstel en een eethoek in de woonkamer.
5. Heb je het nieuws op televisie gezien?/gezien op televisie?
6. De straatverlichting is om 8 uur aangegaan./is aangegaan om 8 uur.
7. We hebben heel veel dieren in Artis gezien./gezien in Artis.
8. Sjoerd heeft de auto in de garage gezet.
9. Heb je bij de politie gewerkt?/gewerkt bij de politie?
10. Er ligt een hond onder de boom te slapen./te slapen onder de boom.
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Gewone zin: meewerkend voorwerp
Oefening 1 (A2) pag. 240:
1. Arnold heeft een mooie pen aan Janny gegeven.
2. Zij hebben Fred een boekenbon voor zijn verjaardag gegeven.
3. Ria heeft oma een brief geschreven.
4. Loes heeft het geheim aan hem verteld.
5. Hij heeft de leraar een gum gevraagd.
6. Ik heb de foto’s aan Annemiek laten zien.
7. De winkel heeft ons de boeken verkocht.
8. Zij heeft de gasten een kopje koffie aangeboden.
9. Heb je de brief aan de belasting gestuurd?
10. Gerrit geeft me een kus.
Oefening 2 (A2) pag. 240:
1. Arnold heeft Janny een mooie pen gegeven.
2. Zij hebben voor zijn verjaardag een boekenbon aan Fred gegeven.
3. Ria heeft een brief aan oma geschreven.
4. Loes heeft hem het geheim verteld.
5. Hij heeft een gum aan de leraar gevraagd.
6. Ik heb Ria de foto’s laten zien.
7. De winkel heeft de boeken aan ons verkocht.
8. Zij heeft een kopje koffie aan de gasten gegeven.
9. Heb je de belasting de brief gestuurd?
10. Gerrit geeft een kus aan mij.

De gewone zin: inversie
Oefening 1 (A2) pag. 241:
1. a. Gisteren hebben we heerlijke soep in de kantine gegeten.
b. In de kantine hebben we gisteren heerlijke soep gegeten.
c. Heerlijke soep hebben we gisteren in de kantine gegeten.
2. a. Vorige week heb ik een goed boek op de boekenmarkt gevonden.
b. Een goed boek heb ik vorige week op de boekenmarkt gevonden.
c. Op de boekenmarkt heb ik vorige week een goed boek gevonden.
3. a. Hun tentamen hebben de studenten vanmorgen in de bibliotheek gemaakt.
b. Vanmorgen hebben de studenten hun tentamen in de bibliotheek gemaakt.
c. In de bibliotheek hebben de studenten vanmorgen hun tentamen gemaakt.
4. a. De afspraak heb ik vanmorgen in mijn agenda gezet.
b. Vanmorgen heb ik de afspraak in mijn agenda gezet.
c. In mijn agenda heb ik vanmorgen de afspraak gezet.
5. a. Gisteren is Henny op de fiets naar de tandarts gegaan.
b. Op de fiets is Henny gisteren naar de tandarts gegaan.
c. Naar de tandarts is Henny gisteren op de fiets gegaan.
6. a. Vanmiddag heeft ze de kleren bij de stomerij opgehaald.
b. De kleren heeft ze vanmiddag bij de stomerij opgehaald.
c. Bij de stomerij heeft ze vanmiddag de kleren opgehaald.
7. a. Voor ze wegging heeft Marja de computer op haar werk uitgezet.
b. De computer heeft Marja voor ze wegging op haar werk uitgezet.
c. Op haar werk heeft Marja voor ze wegging de computer uitgezet.
8. a. Na de les heeft de student zijn studieboeken in zijn tas gedaan.
b. Zijn studieboeken heeft de student na de les in zijn tas gedaan.
c. In zijn tas heeft de student na de les zijn studieboeken gedaan.
9. a. Na het eten nemen we een toetje in de ijssalon.
b. Een toetje nemen we na het eten in de ijssalon.
c. In de ijssalon nemen we na het eten een toetje.
10. a. Gisteren ben ik mijn sleutels in de stad verloren.
b. Mijn sleutels ben ik gisteren in de stad verloren.
c. In de stad ben ik gisteren mijn sleutels verloren.
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Oefening 2 (A2) pag. 242:
1. Morgen ga ik naar de kapper.
2. In de bibliotheek hebben ze veel boeken.
3. Om 10 uur moet ik naar de tandarts.
4. Vanmorgen heb ik een uur gewandeld.
5. Op de fiets ben ik naar de markt gegaan.
6. In het park heb ik de honden uitgelaten.
7. Volgend jaar word ik 50.
8. Met mijn zus ben ik gaan winkelen.
9. Om 2 uur heb ik een afspraak.
10. Gisteren heb ik examen gedaan.

Vraagzin
Oefening 1 (A2) pag. 243:
1. Heeft Marten gisteren de sleutel aan Kees gegeven?
2. Heeft de man de hele middag op de bank gezeten?
3. Hebben jullie vanmorgen de koelkast schoongemaakt?
4. Heeft Ilse gisteren de bestelde boeken gekregen?
5. Maken we vandaag een tochtje naar Friesland?
6. Zitten de gasten rond de tafel te praten?
7. Heb jij het laatste boek van Baantjer gelezen?
8. Staan die auto’s al de hele dag voor de deur geparkeerd?
9. Staan de kersenbomen weer in bloei?
10. Heb je de tomaten in de koelkast gelegd?
Oefening 2 (A2) pag. 243:
1. Wat ligt daar?
2. Waar is Martha?
3. Wie is die meneer?
4. Wanneer kom je?
5. Welke broek neem je?
6. Hoe heet ze?

Zin in gebiedende wijs
Oefening 1 (A2) pag. 244:
1. Geef de autosleutels even aan me!
2. Doe het raam dicht!
3. Schrijf die brief aan de leraar!
4. Ga even naar de bakker!
5. Leen je pen even aan me, alsjeblieft!
6. Help even met de boodschappen!
7. Was de auto!
8. Komt u binnen!
9. Neemt u een kopje koffie!
10. Hang de was op!
Oefening 2 (A2) pag. 244:
1. Willen jullie je boeken pakken?
2. Laat de hond even uit!
3. Wil jij de aardappelen schillen?
4. Wil jij even een brood halen?
5. Wil je de deur alsjeblieft even dicht doen?
6. Geef de bloemen water.
7. Was af!
8. Wilt u uw jas uittrekken?
9. Koop die jas!
10. Luister goed!
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Samengestelde zin: hoofdzin + hoofdzin
Oefening 1 (A2) pag. 245:
1-h Ik wil graag die jas kopen, maar ik heb geen geld.
2-e Hij wil slagen voor zijn examen en daarom studeert hij hard.
3-j Wil je koffie of wil je thee?
4-a Ik ga niet werken, want ik ben ziek.
5-c Help je me nog of moet ik alles alleen doen?
6-i Eerst ga ik naar de kapper en daarna ga ik naar de markt.
7-d Vera wil de ramen buiten lappen, maar het regent de hele dag.
8-f Ik ga vanavond uit, want ik ben morgen vrij.
9-g Gaan we nog naar de film of blijven we thuis?
10-b Ik wil je best helpen, maar ik heb vandaag geen tijd.
Oefening 2 (B1) pag. 246:
1. Eerst gaan we koffie drinken en daarna gaan we aan het werk.
2. Gisteren heeft de technicus de computers geïnstalleerd, maar één ervan werkt niet goed.
3. Morgen ga ik naar de kapper, want mijn haar is te lang.
4. Gaat u volgend jaar al met pensioen of blijft u nog een paar jaar werken?
5. Nauwkeurig hebben wij uw geval bekeken, maar wij kunnen u helaas geen lening geven.
6. Op het laatste nippertje is hij erin geslaagd de trein te pakken en hij was zo ook op tijd om het vliegtuig te halen.
7. Gisteren bezorgde Marieke ons een vervelende verrassing, want zij vertelde dat zij naar het buitenland ging verhuizen.
8. Wil je direct beginnen of heb je nog andere activiteiten?
9. Verleden week zouden we naar de notaris gaan, maar de financiering van het huis was nog niet rond.
10. Dit jaar gaat Frank een wereldreis maken en/maar Bert blijft lekker in eigen land.

Samengestelde zin: hoofdzin en bijzin
Oefening 1 (B1) pag. 247:
1. Zonder op zijn horloge te kijken, kon hij altijd de exacte tijd zeggen.
2. Dat hij het expres had gedaan, heb ik nooit geloofd.
3. Dat ze failliet gingen, was te verwachten.
4. Of ze gelijk heeft, kan ik niet met zekerheid zeggen.
5. Omdat hij een beter salaris wilde, ging hij voor een ander bedrijf werken.
6. Toen de chirurg met de operatie begon, was de patiënt amper onder narcose.
7. Ondanks de stormwaarschuwingen, gingen veel vrachtwagenchauffeurs de weg op.
8. Hoewel ze zich niet goed voelde, ging ze toch naar die bijeenkomst.
9. Mits je aan de voorwaarden voldoet, kun je aan het onderzoek deelnemen.
10. Ofschoon het haar ten sterkste was afgeraden, ging ze toch naar de natuurgenezer.
Oefening 2 (B1) pag. 248:
1-a Er is een onderzoek uitgevoerd, omdat de consequenties van dit plan niet duidelijk zijn.
2-b Sinds ze een vriend heeft, zien we haar nooit meer.
3-b Ik heb hem toch geholpen, hoewel ik eigenlijk geen tijd had.
4-b Hij maakte altijd zijn huiswerk, terwijl de radio aanstond.
5-a Ik hoopte dat het de volgende dag mooi weer zou zijn.
6-b Voordat hij iets anders deed, las hij ’s morgens eerst de krant.
7-a Het nieuwsbericht was al voorbij, voordat ik het geluid harder kon zetten.
8-b Hij deed alsof hij me niet gehoord had.
9-a Je had met me mee kunnen rijden, mits je op tijd was geweest.
10-a Sinds ze een vriend heeft, zien we haar nooit meer.
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Oefening 3 (B1) pag. 248:
1. Hij krijgt geen nieuwe lening, zolang hij zijn schulden niet heeft afgelost.
Zolang hij zijn schulden niet heeft afgelost, krijgt hij geen nieuwe lening.
2. Ik krijg die baan, tenzij ze een betere kandidaat vinden.
Tenzij ze een betere kandidaat vinden, krijg ik die baan.
3. Hij staat voor je klaar, wanneer het erop aankomt.
Wanneer het erop aankomt, staat hij voor je klaar.
4. Ik laat het jullie weten, zodra ik vader ben geworden.
Zodra ik vader ben geworden, laat ik het jullie weten.
5. Zij ging toch naar haar werk, hoewel ze eigenlijk geen zin had.
Hoewel zij eigenlijk geen zin had, ging ze toch naar haar werk.
6. Ik heb jou die opdracht gegeven, omdat jij daarvoor de juiste man bent.
Omdat jij daarvoor de juiste man bent, heb ik jou die opdracht gegeven.
7. Ik ga weer met plezier naar mijn werk, sinds ik een andere baan heb.
Sinds ik een andere baan heb, ga ik weer met plezier naar mijn werk.
8. Ik heb het goede nieuws gehoord, toen ik de radio aanzette.
Toen ik de radio aanzette, heb ik het goede nieuws gehoord.
9. Hij belde haar op terwijl zij een mondeling examen had.
Terwijl zij een mondeling examen had, belde hij haar op.
10. U kunt dit formulier invullen, indien u de aanvraag wilt indienen.
Indien u de aanvraag wilt indienen, kunt u dit formulier invullen.
Oefening 4 (B1) pag. 249:
1. Ze deed alsof ze me niet gehoord had.
2. Doordat het geregend had, waren alle straten nat.
3. Hoewel ze te laat was, haastte ze zich niet.
4. Nadat ik dit artikel heb afgemaakt, neem ik een kop koffie.
5. Ze ging naar de tandarts omdat ze kiespijn had.
6. Je kunt meerijden, tenzij je te laat bent.
7. Wanneer je klaar bent, kun je me bellen.
8. Ze kon niet mee, want ze moest studeren.
9. Zodra ik dit af heb, ga ik met je mee.
10. Zonder te stoppen, reden ze naar Spanje.
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