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Hoofdstuk 1 - Welkom 
 
Oefening 1 (vocabulaire) 
 
1. Ik ben Marc en ik kom uit Duitsland. 
2. Wat is jouw achternaam, Silke? 
3. Woont u ook hier, mevrouw? 
4. We luisteren naar de cd. 
5. We beginnen met tekst 1. 
6. Waar kom jij vandaan, Tim?  
 
Oefening 2 (getallen)  
 
1 een  
6 zes  
13 dertien  
14 veertien  
17 zeventien  
30 dertig  
40 veertig  
50 vijftig  
80 tachtig  
100 honderd 
 
Oefening 3 (personaal pronomen)  
 
1. Dag Anna. Woon jij ook in Amsterdam? 
2. De andere docent is Paul. Hij komt uit Engeland. 
3. Hans en Freek, hebben jullie de cd ook? 
4. Mevrouw, woont u op nummer 24? 
5. Het is pauze. We stoppen even. 
 
Oefening 4 (werkwoord hebben) 
 
1. Karolina heeft een boek en een cd. 
2. Ik heb twee dagen les. 
3. Wij hebben een boek. 
4. Jullie hebben nu pauze. 
5. Heb jij het adres van Tim? 
 
Oefening 5 (werkwoord zijn)  
 
1. Rita is de docent van Tim en George. 
2. Wat is jouw adres? 
3. Wie ben jij? 
4. Dag, ik ben Pauline. 
5. Karin en Paul zijn docenten. 
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Hoofdstuk 2 - In de kantine 
 
Oefening 1 (werkwoord)  
 
1. Welke dag is het vandaag? 
2. Morgen ben ik jarig. 
3. Komen je ouders op bezoek? 
4. Het is elf uur. 
5. We moeten naar de les. 
 
Oefening 2 (reactie / antwoorden op vragen (1))  
 
Waar komt Yvonne vandaan? Uit Enschede.   
Woon je ook in Den Haag?  Ja, in de Langestraat.   
Waar is Beata?   Ze zit in de kantine.   
Heb jij een zus?   Ja, ze heet Annika.   
Waar woont Renate?   In Utrecht. 
 
Oefening 3 (reactie / antwoorden op vragen (2))  
 
Woon je al lang in Nederland? Nee, twee weken.   
Krijg je nog bezoek?   Ja, mijn broer en zijn vriendin.   
Wanneer begint de cursus?  In september.   
Waar woont Krista?   In Rotterdam.   
Wat doen ze daar?   Ze drinken koffie. 
 
Oefening 4 (possessief pronomen)  
 
1. Julia, waar is jouw boek? 
2. Dit is mijn broer en zijn vriendin heet Tanja. 
3. Wij wonen nu in Haarlem en ons adres is Zijlweg 12.  
4. Magda en Joop, wie is jullie docent? 
5. Ulrike gaat met haar ouders op vakantie. 
 
 
Hoofdstuk 3 - In het café  
 
Oefening 1 (hoofdzin met inversie)  
 
1. het café - in de Rozenstraat - is 
In de Rozenstraat is het café. 
 
2. komt - donderdag - mijn broer 
Donderdag komt mijn broer. 
 
3. op vakantie - deze week - is - Marc 
Deze week is Marc op vakantie. 
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4. jullie docent - maandag - is- Johan 
Maandag is Johan jullie docent. 
 
5. mijn achternaam - Hendriks - is 
Hendriks is mijn achternaam. 
 
6. voor Silke - we - bestellen - witte wijn 
Voor Silke bestellen we witte wijn. 
 
7. afrekenen - jullie - hier - moeten 
Hier moeten jullie afrekenen. 
 
8. in Nederland - voor zijn werk - hij - is 
Voor zijn werk is hij in Nederland. 
 
9. over mijn vakantie - ik - later - vertel 
Later vertel ik over mijn vakantie. 
 
10. ik - betaal - het eerste rondje 
Het eerste rondje betaal ik. 
 
Oefening 2 (reactie / antwoorden op vragen)  
 
Mogen we bestellen?   Ja, zegt u het maar.   
Wat wil je drinken?   Een cola, alsjeblieft.   
Welke wijn wil je?   Doe de Spaanse maar.   
Gefeliciteerd!    Dank je.   
Dag, ik ben Dennis.   Prettig met je kennis te maken.   
Hoe kennen jullie elkaar?  Van de cursus. 
 
Oefening 3 (werkwoorden)  
 
1. Ober, mogen we betalen? Ja, hoor, het is € 10,-. 
2. Erik trakteert, hij is vandaag jarig. 
3. We drinken een pilsje na de Nederlandse les. 
4. Morgen vier ik mijn verjaardag. 
5. Ober, we willen graag bestellen. Mogen wij een rode wijn en een pilsje? 
6. Hoe ken je Silke? 
7. Zal ik de ober roepen? 
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Hoofdstuk 4 - Op straat  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
1. Heb je zin om met ons te eten? 
2. Hoe gaat het met Christine en Andreas? 
3. Zondag heb ik al een afspraak, maar maandag kan ik wel. 
4. En dinsdag? Nee, dan kan ik niet. 
5. Wij gaan naar de markt. Ga je mee? 
 
Oefening 2 (dialoog)  
 
A: Hé Marijke, hoe is het?   B: Hé hallo Joop, dat is lang geleden.   
A: Hoe gaat het met jou?   B: Heel goed. Ik ga maandag naar Indonesië.   
A: Voor je werk?    B: Nee, op vakantie.   
A: Leuk! Met wie ga je naar Indonesië? B: Met Annette, een collega van mij.   
A: O ja. Nou, prettige vakantie en tot ziens! B: Dank je. Doe je de groeten aan Harald?   
A: Ja, doe ik. Tot gauw!   B: Dag! 
 
 
Hoofdstuk 5 - Op de markt  
 
Oefening 1 (reactie / antwoorden op vragen)  
 
1. Heb je er dertig cent bij?   Nee, sorry. 
2. Zullen we vandaag stamppot eten? Dat is een goed idee. 
3. Wie is er aan de beurt?   Ik. 
4. Dat was het?    Nee, ik wil ook nog paprika’s. 
5. Wat zullen we eten?   Zal ik spaghetti maken? 
 
Oefening 2 (adjectief (1))  
 
1. Ilse heeft een blonde zus 
2. We hebben een lang weekend. 
3. Een fijne dag verder! 
4. Prettige vakantie! 
5. Het klein broertje van Anika heet Jochem. 
6. We hebben nu een korte pauze. 
7. Het is een slecht jaar voor de tomaten. 
8. Het is uitstekend weer in Venetië! 
9. Is dat een mooi boek? 
10. Ben ik bij het goede adres? 
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Oefening 3 (adjectief (2))  
 
1. Daar is een vrije plaats. (vrij) 
2. Margot is een jonge moeder. (jong) 
3. Het is een korte film. (kort) 
4. Hij heeft een donkere bril. (donker) 
5. Drinkt hij Franse wijn? (Frans) 
6. Dat is een prachtig boek! (prachtig) 
7. Waar is de Spaanse tekst? (Spaans) 
8. Ik neem dat goedkope gerecht. (goedkoop) 
9. Ik koop de rode kopjes voor Sylvia. (rood) 
10. Dat is een fantastisch idee van Robin en David! (fantastisch) 
 
Oefening 4 (pluralis (1))  
 
1. boek boeken  
2. foto  foto's  
3. vakantie vakanties  
4. maand maanden  
5. tomaat tomaten  
6. probleem problemen  
7. film  films  
8. naam namen  
9. pauze pauzes  
10. tekst teksten 
 
Oefening 5 (pluralis (2))  
 
1. land  landen  
2. bakje bakjes  
3. bril  brillen  
4. straat straten  
5. zus  zussen  
6. kopje kopjes  
7. gezin gezinnen  
8. les  lessen  
9. plaats plaatsen  
10. persoon personen 
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Hoofdstuk 6 - In een restaurant  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
1. Goedenavond, hebt u nog een tafel voor twee personen? 
2. Heb je dorst? 
3. Mag ik twee bier? 
4. Wat neem jij als voorgerecht? 
5. Soep eet je met een lepel. 
6. Een salade eet je met mes en vork. 
7. Vind je de paella lekker? 
8. Hoe is jouw salade? Lekker? 
9. Ik wil alleen ijs, dus zonder slagroom. 
10. Hier is 50 euro, laat de rest maar zitten. 
 
Oefening 2 (modale werkwoorden (1))  
 
1. Zullen we ijs bestellen? 
2. Het is elf uur! We moeten nu verdergaan met de les! 
3. Wat doe ik? Ik kan niet kiezen! 
4. Ik wil graag twee courgettes hebben. 
5. U kunt bij de ober afrekenen. 
6. Zal ik even koffie halen? 
7. Het moet lukken! 
8. Ik ben jarig, ik wil trakteren. 
9. Is iedereen er? Dan kunnen we beginnen. 
10. Kan ik vanavond bij je op bezoek komen? 
11. Zullen we thuis blijven? 
12. Ik heb een probleem. Kun je me helpen? 
13. Hij wil zijn naam niet zeggen. 
14. Ik wil iets vragen. 
15. Wat mooi! Je moet gauw een foto maken! 
 
Oefening 3 (modale werkwoorden (2))  
 
1. Zullen we even pauze nemen? 
2. U moet met tekst 1 beginnen. 
3. Ik kan je niet zo veel vertellen. 
4. Ik wil hier even een foto maken. 
5. Wij willen graag kennismaken met je ouders. 
6. Zal ik dit rondje betalen? 
7. Kun jij morgen les geven? 
8. Jullie mogen hier zitten. 
9. Zijn kinderen kunnen ook Spaans spreken. 
10. Zullen we de ober roepen? 
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Hoofdstuk 7 - In een kledingzaak  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
We hebben studenten uit allerlei landen: Duitsland, Engeland, Indonesië. 
Kan ik hier ergens knoflook kopen? 
Mijn vriendin draagt het liefst een spijkerbroek, maar soms draagt ze een rok of jurk. 
In welke zaak koop jij normaal je kleding? 
Hij draagt een bruine trui, een blauwe broek en zwarte schoenen. 
Het model van deze jas is leuk, maar ik vind hem te lang. 
Twee paprika’s alstublieft. Welke kleur? Een rode en een gele. 
Op de bon staan de prijs en de datum. 
Zullen we ruilen? Ik neem jouw soep, jij neemt mijn salade. 
Ik moet even geld halen want je kunt hier niet pinnen. 
Hij moet voor 1 september beslissen welke studie hij gaat doen. 
 
Oefening 2 (doen, maken, hebben, zijn)  
 
1. Ga je naar Dorothee? Doe haar de groeten! 
2. Ik kan zaterdag niet. Dan heb ik al een afspraak. 
3. Ik neem een glas cola. Ik heb dorst. 
4. Nico maakt altijd mooie foto’s. 
5. Rianne trakteert. Ze is jarig. 
6. Wat heb je nodig voor paella? 
7. Geef maar drie euro, dat is genoeg. 
8. Wij doen graag boodschappen op de markt. 
9. Zullen we een afspraak maken? 
10. Zal ik je helpen? Of is dat niet nodig? 
 
Oefening 3 (comparatief en superlatief (1))  
 
1. groot 
Welk land is groter, Spanje of Duitsland? 
 
2. lang 
Tekst 6 is even lang als tekst 7 en 8. 
 
3. duur 
Naar Indonesië op vakantie gaan, is dat duur? 
 
4. graag 
Mag ik kiezen? Ik ga het liefst op vakantie in de zomer. 
 
5. kort 
Mijn haar is nu weer heel kort. 
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6. weinig 
Heb jij tweehonderd cd’s? Ik heb minder cd’s. Tachtig ongeveer. 
 
7. duur 
Wijn is in een café duurder dan cola. 
 
8. blond 
Marcel is net zo blond als zijn vader. 
 
9. slecht 
Sorry, maar dit is een slecht eetcafé! 
 
10. goed 
Het boek vind ik beter dan de film. 
 
Oefening 4 (comparatief en superlatief (2))  
 
1. kort 
De les van maandag is korter dan normaal. 
 
2. goedkoop 
Boeken zijn niet zo goedkoop in Nederland. 
 
3. lekker 
Ik vind biefstuk niet lekker. Mag ik spaghetti? 
 
4. mooi 
Wat vind jij de mooiste stad van Nederland? 
 
5. veel 
Ik betaal! Ik heb meer geld dan jij! 
 
6. kort 
Gaby woont hier het kortst van ons. Pas sinds gisteren! 
 
7. graag 
Ik eet liever thuis dan in de kantine. 
 
8. moeilijk 
Mariëtte vindt Nederlands moeilijker dan Frans. 
 
9. veel 
De meeste studenten hier spreken ook Engels. 
 
10. veel 
Hij eet even veel als zijn vriendin. 
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Hoofdstuk 8 - Bij een makelaar  
 
Oefening 1 (tegenstelling)  
 
1. Wil je iets drinken? Nee dank je, ik hoef niets. 
2. De courgettes zijn duur vandaag, maar de andijvie is goedkoop. 
3. Heeft ze lang haar? Nee, ze heeft kort haar. 
4. Maurits eet veel maar Gabrielle eet weinig. 
5. We doen nu tekst 4 en tekst 5 doen we later. 
6. Een heel bakje champignons is te veel voor mij. Kan ik een half bakje krijgen? 
7. Dit T-shirt is al oud maar mijn broek is nieuw. 
8. Ik ga vaak naar de film en soms naar een restaurant. 
9. Ik vind ijs lekker maar cappuccino-ijs vind ik vies. 
10. De keuken is donker maar de woonkamer is licht. 
 
Oefening 2 (reactie met negatie)  
 
1. Heb je een balkon?    Nee, ik heb geen balkon. 
2. Hebben jullie Spaanse wijn?  Nee, wij hebben geen Spaanse wijn. 
3. Moeten we het nagerecht al bestellen? Nee, dat hoef je nu niet te bestellen. 
4. Wil je een nieuwe spijkerbroek?  Nee, ik hoef geen nieuwe broek. 
5. Komen je ouders vanavond ook?  Nee, zij komen niet. 
6. Ken jij Martina?    Nee, ik ken Martina niet. 
7. Heb je dit boek nodig?   Nee, ik heb het niet nodig. 
8. Is deze kamer te huur?   Nee, deze kamer is niet te huur. 
9. Komt Alex uit Enschede?   Nee, hij komt niet uit Enschede. 
10. Betaalt Simon dit rondje?   Nee, hij betaalt dit rondje niet. 
11. Houd je van boontjes?   Nee, ik houd niet van boontjes. 
12. Zal ik mijn naam spellen?   Nee, dat hoeft niet. 
 
Oefening 3 (prepositie)  
 
1. Ik ga in het weekend graag naar mijn ouders. 
2. Hij gaat altijd om half elf naar bed. 
3. We hebben geen les op zaterdag en zondag. 
4. Heeft ze iets gezegd tegen jou over onze afspraak? 
5. Komt jouw vriend ook uit Bremen? 
6. Ik wil graag kennismaken met jouw vriend. 
7. Het is een film over een wedstrijd. 
8. Mijn broer is geboren in 1985. 
9. Wat vind je van dit café? 
10. Gaan jullie deze zomer nog op vakantie? 
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Hoofdstuk 9 - Bij de huisarts  
 
Oefening 1 (reactie / antwoorden op vragen)  
 
1. Ik heb last van jeuk op mijn armen. Ik geef u een zalf mee. 
2. Ik zit onder de bultjes.   Sinds wanneer hebt u ze? 
3. Ik heb hoofdpijn.    Ik geef u een recept voor de apotheek. 
4. Ik wil graag een afspraak maken.  Voor morgenochtend of morgenmiddag? 
5. Mijn keel doet zeer en mijn oren ook. Hebt u nog andere klachten? 
6. Het zitten doet pijn aan mijn benen. Hebt u ook pijn in uw rug? 
 
Oefening 2 (vocabulaire tijd)  
 
1. We hebben elke ochtend les. We hebben ’s ochtends les. 
2. Gisteravond is het laat geworden. 
3. Ik heb morgenmiddag een afspraak bij de dokter. 
 
4. ’s Nachts slaap ik slecht. 
5. Gistermorgen is de cursus begonnen. 
 
Oefening 3 (perfectum regelmatige werkwoorden (1))  
 
1. wonen  
Waar hebben jullie het langst gewoond? 
 
2. huren  
Ik heb een nieuwe woning gehuurd. 
 
3. ruilen  
Heb je de spijkerbroek nog geruild? 
 
4. kosten  
Hoeveel heeft die broek gekost? 
 
5. proberen  
Hoe vaak heb je het geprobeerd? 
 
6. proeven 
Zij heeft nog nooit stamppot andijvie geproefd. 
 
7. stoppen 
We zijn om 13.00 uur met de les gestopt. 
 
8. lukken 
Is jouw film in Venetië gelukt? 
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9. bellen  
Heb je nog met je zus gebeld? 
 
10. spelen  
Ze hebben in het weekend in de tuin gespeeld. 
 
Oefening 4 (perfectum regelmatige werkwoorden (2))  
 
1. passen 
Heb je beide T-shirts gepast? 
 
2. spellen 
Je hebt mijn naam niet goed gespeld. 
 
3. controleren  
Wat heeft de dokter gecontroleerd? 
 
4. maken 
Hij heeft heerlijke spaghetti gemaakt. 
 
5. pinnen 
Ik heb 70 euro gepind. 
 
6. halen 
Wat hebben jullie op de markt gehaald? 
 
7. trakteren 
Heeft hij op zijn verjaardag ook getrakteerd? 
 
8. regenen 
Het heeft gisteren de hele dag geregend. 
 
9. werken 
Ik heb lang aan de opdrachten gewerkt. 
 
Oefening 5 (perfectum onregelmatige werkwoorden)  
 
1. beginnen 
Wanneer ben je met de cursus begonnen? 
 
2. zijn 
Is zij bij jou op bezoek geweest? 
 
3. geven 
Aan wie heb je je adres gegeven? 



 

  Antwoorden bij de oefeningen op de website bij In de startblokken – 14/36 

4. doen 
Wanneer heeft hij dat gedaan? 
 
5. kopen 
Heb je een nieuwe broek gekocht? 
 
6. vragen 
We hebben het aan onze docent gevraagd. 
 
7. begrijpen  
Hebben jullie het begrepen? 
 
8. hebben 
Ik heb gisteren de hele dag hoofdpijn gehad. 
 
9. komen 
Ze zijn te laat gekomen. 
 
10. drinken 
Heb je al koffie gedronken? 
 
11. vergeten 
Sorry, ik ben je naam vergeten. 
 
12. gaan 
Hoe zijn jullie naar het centrum gegaan? 
 
13. eten 
Zij heeft nog nooit mosselen gegeten. 
 
14. zien 
Heb je mijn agenda ook gezien? 
 
15. kijken 
We hebben eergisteren naar een film gekeken. 
 
Oefening 6 (perfectum met hebben of zijn)  
 
1. Ik ben naar de huisarts gefietst. 
2. Is de film gelukt? 
3. De serveerster heeft de menukaart gehaald. 
4. Ben je lang bij de makelaar gebleven? 
5. Hoe is dat gebeurd? 
6. Heb je dit met hem overlegd? 
7. We zijn begonnen met een voorgerecht. 
8. Heeft/Hebt u de rekening betaald? 
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9. Je bent te vroeg gestopt. 
10. Zijn jullie in die kledingzaak geweest? 
 
Oefening 7 (perfectum met werkwoorden zonder ge-, regelmatig en onregelmatig)  
 
1. gebruiken 
Ik heb de lepel niet gebruikt. 
 
2. vertellen 
Wat heeft hij jou verteld? 
 
3. begroeten 
Ze hebben me nog niet begroet. 
 
4. verhuren 
De makelaar heeft het huis aan iemand anders verhuurd. 
 
5. bekijken 
We hebben drie huizen bekeken. 
 
6. beginnen 
Hoe laat ben je gisteren begonnen? 
 
7. bestellen 
Zij heeft een cola voor hem besteld. 
 
8. verstaan 
Sorry, ik heb uw naam niet verstaan. 
 
9. betalen 
Ik heb alles al betaald. 
 
10. vergeten  
Ik ben mijn agenda vergeten. 
 
 
Hoofdstuk 10 - Bij de fietsenmaker  
 
Oefening 1 (preposities in combinatie met andere woorden)  
 
1. Gaat Janneke met Gerard op vakantie? 
2. Waar is jouw zus op dit moment? 
3. Doe de groeten aan Yvonne! 
4. Kijk jij vanavond ook naar die film? 
5. Ik heb zin om naar de markt te gaan. 
6. Joop houdt niet van spaghetti. 
7. Wat vind je van dit idee? 
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8. Ik heb last van mijn nek. 
9. Francien lijkt op haar moeder. 
10. Ik maak de auto weer in orde. 
 
Oefening 2 (imperfectum regelmatige werkwoorden)  
 
1. huren 
Huurde je dat huis met je broer? 
 
2. kosten 
Vorig jaar kostte een komkommer veel minder. 
 
3. fietsen 
Fietste u zonder licht? 
 
4. wonen  
Woonde je samen in dat appartement? 
 
5. passen 
Paste het T-shirt je niet? 
 
6. spelen 
We speelden vaak bij de buren. 
 
7. mankeren  
Ik mankeerde gelukkig niets. 
 
8. maken 
Hij maakte altijd foto’s van zijn vrienden. 
 
9. gebeuren  
Gebeurde dat vaker? 
 
10. gebruiken 
Mijn moeder gebruikte altijd knoflook. 
 
Oefening 3 (imperfectum onregelmatige werkwoorden (1))  
 
1. drinken 
Mijn vader dronk 's avonds altijd koffie.  
 
2. helpen 
De zalf hielp niet tegen de jeuk. 
 
3. zullen 
Dat zou ik graag doen. 
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4. vinden 
Vond u het een mooi huis? 
 
5. beginnen 
We begonnen een half uur te laat. 
 
6. denken 
Dacht zij dat dan? 
 
7. zeggen 
Sorry, wat zei je? 
 
8. spreken 
Sprak ze Engels of Duits? 
 
9. gaan 
Ging zij nog naar de markt? 
 
10. moeten 
We moesten altijd ons huiswerk maken. 
 
11. rijden 
Reed hij op een fiets met gladde banden? 
 
12. geven 
De marktkoopman gaf me een kilo mooie tomaten. 
 
13. slapen 
Ze sliep om 23.00 uur nog niet. 
 
Oefening 4 (imperfectum onregelmatige werkwoorden (2))  
 
1. zien 
Zag je wat er gebeurde? 
 
2. zitten 
We zaten in het restaurant aan een tafel bij het raam. 
 
3. staan 
De fiets stond niet in het schuurtje. 
 
4. hebben 
Het huis had geen bad. 
 
5. liggen 
Het balkon lag op het westen. 
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6. blijven 
Bleef je tot 1.00 uur in het café? 
 
7. laten 
We lieten een foto van ons in Venetië maken. 
 
8. vergeten 
Ik vergat de rekening te betalen. 
 
9. kopen 
In Venetië kocht ze iets van glas. 
 
10. sluiten 
In Venetië sloten de winkels om 22.00 uur. 
 
11. verstaan 
Verstond jij dat? 
 
12. schrijven 
Ik schreef haar achternaam met 1 f. 
 
Oefening 5 (imperfectum onregelmatige werkwoorden (3))  
 
1. weten, zijn 
Wist je niet hoe laat het was? 
 
2. willen, krijgen 
Ik wilde rode wijn, maar ik kreeg witte wijn. 
 
3. houden, eten 
Ik hield niet van stamppot andijvie, maar we aten het thuis vaak. 
 
4. nemen, kiezen 
Hij nam een cappucino en zij koos ijs met vruchten. 
 
5. begrijpen, vragen 
Ik begreep niet wat de docent vroeg. 
 
6. spijten, lijken 
Het speet hem heel erg,maar het leek hem geen goed idee. 
 
7. roepen, komen  
Ik riep de serveerster, maar ze kwam niet. 
 
8. mogen, doen 
Mochten jullie niet zelf kiezen, wat jullie deden? 
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9. kijken, vallen 
Hij keek niet goed naar rechts, daarom viel hij. 
 
10. zoeken, kunnen 
We zochten het boek, maar we konden het niet vinden. 
 
 
Hoofdstuk 11 - Op een verjaardag  
 
Oefening 1 (reactie / antwoorden op vragen)  
 
1. Wat doe je?     Ik ben makelaar. 
2. Heb je veel werk?    Ja, ik heb het druk. 
3. Waar werk je?    Ik heb een baan in een restaurant. 
4. Heb je een pen voor me?   Alsjeblieft, hier is een pen. 
5. Wat zijn je hobby’s?   Ik houd van wandelen en zwemmen. 
6. Dag, ik ben Tom de Graaf.   Dag Tom, prettig met je kennis te maken. 
7. Houd je van films?    Ja, ik ben gek op films. 
8. Wat doe je?     Ik studeer logopedie. 
 
Oefening 2 (reactie met Wat …!)  
 
1. Kom je uit Hamburg? Ik ook! 
O ja? Wat toevallig! 
 
2. Kijk eens, verse tomatensoep. 
O, wat lekker! 
 
3. Ik heb een belangrijke afspraak en mijn gezicht zit onder de rode bultjes! 
O, wat vervelend! 
 
4. Ik had een leuk baantje in een kledingzaak maar die zaak is nu gesloten. 
O, wat jammer! 
 
5. Ik moet voor mijn werk vaak naar het buitenland. 
Wat interessant! 
 
6. Mijn zusje komt volgend weekend. 
Wat gezellig! 
 
7. Wat zeg je, ben jij op 10 oktober jarig? Ik ook. 
O ja? Wat toevallig! 
 
8. Mijn vriend schrijft een boek over Duitse studenten in Nederland. 
Wat interessant! 
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9. Als dessert hebben we aardbeien uit onze eigen tuin. 
Wat lekker! 
 
10. Onze douche is kapot. 
Wat vervelend! 
 
Oefening 3 (reflexieve werkwoorden)  
 
1. Ik herinner me niet waar ik je heb gezien, maar ik ken je wel. 
2. Al snel voelden we ons thuis in Nederland. 
3. Ze hebben niet zo veel les en ze kennen hier niet veel mensen, dus ze vervelen zich een 
beetje. 
4. Wat is er met jou? Voel je je niet goed? 
5. Ik kan me vergissen maar ik denk dat deze muziek Cubaans is. 
6. Ronald bereidt zich voor op zijn nieuwe baan als makelaar. 
7. Interesseren jullie je voor Nederlandse muziek? 
8. Mag ik me even voorstellen? Ik ben jullie nieuwe buurman. 
9. Heb je de foto’s van de vakantie bij je? 
10. John heeft goed geslapen en hij voelt zich beter dan gisteren. 
 
 
Hoofdstuk 12 - Naar de Evenementenhal  
 
Oefening 1 (vocabulaire richting)  
 
Je moet hier honderd meter rechtdoor lopen. Aan het eind van deze straat is een 
kledingzaak. Zie je dat park? Na dat park moet je linksaf slaan. Dan kom je uit op de markt. 
Aan de linkerkant van die straat vind je een apotheek.  
Je moet de eerste straat rechts nemen.  
Kamer 318 is boven, op de derde verdieping.  
Mijn slaapkamer is beneden dus ik kan direct de tuin in lopen.  
Café Het Grote Geluk? Ja, dat ken ik. Dat is daar ergens, in die richting.  
Het is duidelijk waar de hoofdingang is. Volg de bordjes maar.  
Mijn kantoor is in kamer 74, tegenover kamer 73.  
Neem de tweede straat rechts. Dan zie je een fotozaak. Daar werkt Claudia.  
 
Oefening 2 (werkwoord)  
 
1. Sorry, je hebt mijn naam niet goed gespeld. 
2. Maurits vierde vorige week zijn verjaardag. 
3. Weet jij de weg in deze stad? 
4. De slager is hier tegenover. Je moet de straat oversteken. 
5. Het is heel gemakkelijk. Volg de bordjes maar. 
6. Hij is naar Amerika gegaan zonder afscheid te nemen. 
7. Hij was voor zijn werk in Nederland en hij kwam ook bij ons op bezoek. 
8. Ik vond vis nooit lekker maar ik moest het eten van mijn ouders. 
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9. We spelen nog één wedstrijd en dan gaan we naar huis. 
10. Hebben jullie een fooi gegeven in het café? 
 
Oefening 3 (zinsconstructie) 
 
1. Ik vind het leuk om [ te - kennismaken - met je ouders ] 
Ik vind het leuk om kennis te maken met je ouders. 
 
2. Sorry, ik heb [ mijn boek - niet - meenemen ] 
Sorry, ik heb mijn boek niet meegenomen. 
 
3. Ze kwam de kamer in en [ ze - zich voorstellen ] 
Ze kwam de kamer in en ze stelde zich voor. 
 
4. We [ na de pauze - verdergaan ] 
We gaan verder na de pauze. 
 
5. Je hoeft me [ te - niet - ophalen ] 
Je hoeft me niet op te halen. 
 
6. Je moet [ dit nummer - duidelijk - opschrijven ] 
Je moet dit nummer duidelijk opschrijven. 
 
7. Op welke datum ben [ je - in Nederland - aankomen] 
Op welke datum ben je in Nederland aangekomen? 
 
8. Emma woont hier ook. Ik [ haar - vaak - tegenkomen ] 
Emma woont hier ook. Ik kom haar vaak tegen. 
 
9. In de zomer van 2008 [ hij - zich voorbereiden op - zijn studie ]  
In de zomer van 2008 bereidde hij zich voor op zijn studie.  
 
10. Het is tijd om [ te - afrekenen ] 
Het is tijd om af te rekenen. 
 
11. Hij keek goed en hij [ de straat - oversteken ] 
Hij keek goed en hij stak de straat over. 
 
12. Zal ik [ het raam - opendoen ]? 
Zal ik het raam opendoen? 
 
13. Britta heeft [ twee jaar - met Frans - samenwonen ] 
Britta heeft twee jaar met Frans samengewoond. 
 
14. De meeste studenten [ bij de markt - instappen ] 
De meeste studenten stappen in bij de markt. 
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15. Wil je niet [ even - binnenkomen ]? 
Wil je niet even binnenkomen? 
 
 
Hoofdstuk 13 - Bij vrienden  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
1. Hallo Bas, welkom, kom binnen! 
2. O, je hebt bloemen meegebracht! Wat leuk! 
3. Een doos bonbons! Lekker! Dank je wel! 
4. Het is juni en het regent elke dag. Wat een weer hè? 
5. Tot ziens, en doe de groeten aan Maria! 
 
Oefening 2 (mening)  
 
1 De soep is te zout. 
Ik vind de soep te zout. 
 
2 Dit huis is geschikt voor twee personen. 
Volgens mij is dit huis geschikt voor twee personen. 
 
3 Vlees is niet zo gezond. 
Volgens mij is vlees niet zo gezond. 
 
4 De film is beter dan het boek. 
Ik vind de film beter dan het boek. 
 
5 Dieren kunnen ook verdriet hebben. 
Volgens mij kunnen dieren ook verdriet hebben. 
 
Oefening 3 (zullen belofte)  
 
1 Ik zet de bloemen in een vaas. 
Ik zal de bloemen in een vaas zetten. 
 
2 We doen haar de groeten. 
We zullen haar de groeten doen. 
 
3 Ik bekijk de tekst goed. 
Ik zal de tekst goed bekijken. 
 
4 We bereiden ons goed voor. 
We zullen ons goed voorbereiden. 
 
5 Ik doe morgen boodschappen voor je. 
Ik zal morgen boodschappen voor je doen. 
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6 We overleggen dit vanavond. 
We zullen dit vanavond overleggen. 
 
Oefening 4 (imperfectum)  
 
1. Joop bezoekt zijn ouders elke maand. 
Joop bezocht zijn ouders elke maand.  
 
2. Hij komt binnen en gaat bij het raam zitten. 
Hij kwam binnen en ging bij het raam zitten.  
 
3. Ik snijd het vlees. 
Ik sneed het vlees. 
 
4. Herken je me niet? 
Herkende je me niet?  
 
5. De docent feliciteert me met mijn verjaardag. 
De docent feliciteerde me met mijn verjaardag.  
 
6. Ik woon daar ook maar het bevalt me niet. 
Ik woonde daar ook maar het beviel me niet.  
 
7. We lopen langzaam naar de markt. 
We liepen langzaam naar de markt.  
 
8. Hij hoort de kinderen van de buren. 
Hij hoorde de kinderen van de buren.  
 
9. Het is tien uur en ik ben toe aan een kop koffie. 
Het was tien uur en ik was toe aan een kop koffie.  
 
10. Ze heeft verdriet om haar kat. 
Ze had verdriet om haar kat.  
 
11. Hij verontschuldigt zich niet. 
Hij verontschuldigde zich niet.  
 
12. We praten nog heel lang met elkaar. 
We praatten nog heel lang met elkaar.  
 
13. Hij voelt zich niet thuis in die buurt. 
Hij voelde zich niet thuis in die buurt.  
 
14. Ze lacht maar ze zegt niets. 
Ze lachte maar ze zei niets. 
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Oefening 5 (perfectum)  
 
1. Ze begrijpen ons niet goed. 
Ze hebben ons niet goed begrepen. 
 
2. Jullie hebben geluk! 
Jullie hebben geluk gehad!  
 
3. We lachen erg om die film. 
We hebben erg om die film gelachen. 
 
4. We lopen naar het centrum. 
We zijn naar het centrum gelopen.  
 
5. Ik mis je! 
Ik heb je gemist!  
 
6. Onze hond komt onder een auto. 
Onze hond is onder een auto gekomen.  
 
7. We praten over allerlei dingen. 
We hebben over allerlei dingen gepraat.  
 
8. Hij studeert in New York. 
Hij heeft in New York gestudeerd.  
 
9. Ik doe mijn jas niet uit. 
Ik heb mijn jas niet uitgedaan.  
 
10. We wandelen in het park. 
We hebben in het park gewandeld.  
 
11. Ik vergis me. 
Ik heb me vergist.  
 
12. We zwemmen elke dag. 
We hebben elke dag gezwommen. 
 
 
Hoofdstuk 14 - Met de trein  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
Heb je het nieuws van vandaag al gehoord?  
Waar kan ik een kaartje voor de bus kopen?  
Ik wil koffie. Is hier een automaat of moet ik naar de kantine?  
Krijgen studenten korting in de trein?  
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Er staat een lange rij voor het loket. Ik mis mijn trein, denk ik!  
Het spijt me, dat weet ik niet. Ik zal het even aan mijn collega vragen.  
Tot welke datum is deze kaart geldig?  
Van welk spoor vertrekt de trein naar Gouda?  
Een retour Maastricht, alstublieft. Ik kom vanavond weer terug.  
Lees jij al een Nederlandse krant? 
 
Oefening 2 (reactie (1))  
 
1. Je wilt graag met de trein naar Utrecht. Je weet niet hoe laat de trein vertrekt.  
Wat vraag je? 
Kunt u me zeggen hoe laat de trein naar Utrecht vertrekt? 
 
2. Je weet niet of je kortingskaart geldig is voor 9.00 uur op zaterdag.  
Wat vraag je? 
Weet u misschien of mijn kortingskaart op zaterdag voor 9.00 uur geldig is? 
 
3. Je zit in de trein. Je weet niet hoe laat de trein in Utrecht is.  
Wat vraag je? 
Weet u misschien ook hoe laat de trein in Utrecht is? 
 
4. Je zit in de trein en je moet naar de wc. Je ziet nergens een bordje.  
Wat vraag je? 
Kunt u me zeggen of er een wc in de trein is? 
 
5. Je bent in Utrecht en zoekt de weg naar het centrum.  
Wat vraag je? 
Weet u misschien ook waar het centrum is? 
 
6. Je hebt de hele middag in het centrum van Utrecht gewandeld. Je weet niet meer waar 
het station is.  
Wat vraag je? 
Kun je me zeggen waar het station is? 
 
Oefening 3 (zullen betekenis)  
 
1. Zal ik bloemen meenemen voor Jeannette? 
voorstel 
 
2. Het centrum zal op 2 juli tussen 13.00 uur en 18.00 uur gesloten zijn voor alle verkeer. 
futurum 
 
3. Ik zal je vertellen hoe de automaat werkt. 
belofte 
 
4. We zullen dit jaar wel veel aardbeien hebben in de tuin. 
waarschijnlijkheid 
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5. Het weer voor de rest van de dag: in het zuiden zal de zon enkele uren schijnen. 
futurum 
 
6. Zullen we een nieuw katje nemen? 
voorstel 
 
7. We zullen dit met de makelaar overleggen. 
belofte 
 
8. We zullen de buren ook vragen. 
belofte 
 
9. Zullen we met de trein van half vier gaan? 
voorstel 
 
10. Deze woningen zullen vanaf 1 oktober verhuurd worden. 
futurum 
 
11. Zal ik de verwarming aandoen? 
voorstel 
 
12. Ik zal dat adres wel kunnen vinden. 
waarschijnlijkheid 
 
13. Ik zal haar de informatie over de beurs geven. 
belofte 
 
14. De banden van die fiets zullen ook wel oud zijn. 
waarschijnlijkheid 
 
15. De winkels zullen nu wel gesloten zijn. 
waarschijnlijkheid 
 
Oefening 4 (zullen waarschijnlijkheid)  
 
1. Is Leo nog niet in Groningen? - Nee, de trein… (vertraging). 
Nee, de trein zal wel vertraging hebben. 
 
2. Weten jullie waar Thorsten is? - Hij… (ziek). 
Hij zal wel ziek zijn. 
 
3. Zijn de buren niet thuis? - Nee, ze… (op vakantie). 
Nee, ze zullen wel op vakantie zijn. 
 
4. Je houdt ook van hip hop hè. Ik heb een nieuwe cd met hip hop nummers. Je… (cd, leuk 
vinden). 
Je zal de cd wel leuk vinden. 
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5. Mijn computer is kapot! - Vincent… (helpen), hij is erg technisch. 
Vincent zal je wel helpen, hij is erg technisch. 
 
6. Wat is het donker! - Ja, het… (gaan regenen). 
Ja, het zal wel gaan regenen. 
 
7. Komt Martina met de auto of met de trein? - Ze… (met de trein). 
Ze zal wel met de trein komen. 
 
8. Ik kon bijna niet uit de trein komen. Er stonden allemaal mensen voor de ingang. - Ja 
belachelijk, dat… (typisch Nederlands). 
Ja belachelijk, dat zal wel typisch Nederlands zijn. 
 
9. Kun je me zeggen van welk spoor de trein naar Zwolle vertrekt? - De trein… (van spoor 1). 
De trein zal wel van spoor 1 vertrekken.  
[of] 
De trein zal wel vertrekken van spoor 1.  
 
10. Ik wil graag vroeg naar het station. Ik wil graag een plaats en het… (druk zijn). 
Ik wil graag een plaats en het zal wel druk zijn. 
 
Oefening 5 (reactie (2))  
 
1. Hoe laat vertrekt de trein? 
De trein zal om 12.15 uur vertrekken. 
 
2. Wat doe je vanavond? 
Ik ga vanavond naar de bioscoop. 
 
3. Hoe kan ik in het weekend het beste naar Amsterdam reizen? 
Je kan het beste de trein nemen in het weekend. 
 
4. Wat doe je na de les? 
Dan ga ik even boodschappen doen. 
 
5. Vertel je plannen voor het komende weekend. 
In het weekend ben ik bij mijn ouders in Frankfurt. 
 
6. Wat doet je vriend dit jaar met Koninginnedag? 
Mijn vriend gaat dit jaar met Koninginnedag naar Amsterdam. 
 
7. Zijn jullie deze zomer in Nederland? 
Nee, deze zomer zijn we in Azië. 
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Oefening 6 (reactie (3))  
 
1. Oké, tot vanavond dan, bij de bioscoop. 
Ik zie je bij de ingang. 
 
2. Mijn zusje begint dit jaar nog niet met haar studie. 
Ze gaat eerst een jaar werken. 
 
3. Jouw bril ligt nog bij mij thuis. Geen probleem, hoor. 
Ik breng je bril vanavond wel even. 
 
4. Als u binnen komt, gaat u eerst naar de portier. 
Hij zal u naar de juiste verdieping brengen. 
 
5. Ik heb een heel leuke vakantie gehad. 
Ik laat je in de pauze de foto’s zien. 
 
6. Ik heb van oma geld gekregen voor mijn nieuwe huis. 
Ik ga een nieuwe bank kopen. 
 
 
Hoofdstuk 15 - In de trein  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
Ik heb een schilderij van Van Gogh gekocht.   
Een echte Van Gogh? - Nee, natuurlijk niet, je maakt zeker een grapje! 
Ik denk dat het gaat regenen, moet je die donkere lucht eens zien.  
Hoe laat vertrek je? Ik ga met de trein van 11.44 uur naar Schiphol en dan vertrekt mijn 
vliegtuig naar Madrid om 15.45 uur.  
Wil je het raam dichtdoen, ik vind het een beetje koud. 
Wat wil je op je broodje? Ik heb kaas en tomaat.  
We gaan in het weekend wandelen bij het Naardermeer, een prachtig gebied. 
Nederland is bij buitenlanders vooral bekend om de molens. 
Angus komt uit Schotland. Hij vindt Nederland erg plat en mist de bergen.  
Veel mensen vinden het fijn om in het weekend in de natuur te zijn.  
Ik moet even naar de supermarkt om een pak suiker te halen.  
Ik ga boodschappen doen maar ik neem geen tas mee want ik kan alles wel met de hand 
dragen.  
Maria is op vakantie naar Colombia geweest. Ze heeft daar zoveel gekocht dat haar koffer 
zwaarder was dan 30 kilo!  
Weet jij wat het verschil is tussen een huis en een woning?  
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Oefening 2 (die en dat)  
 
1. Waar is je tas? 
Oh jee, die heb ik in de trein laten staan! 
 
2. Ga je met het vliegtuig naar Hamburg? 
Nee, dat is veel te duur. 
 
3. Hoe duur was jouw fiets? 
Die was € 250,-. 
 
4. Zijn Christoph en Jenny er nog niet? 
Nee, die zijn altijd te laat. 
 
5. Hoe oud is die molen? 
Die is 250 jaar oud. 
 
6. Heb je het huiswerk gemaakt?  
Ja, dat heb ik gedaan. 
 
7. Wat zijn dat voor pony’s? 
Dat zijn shetlandpony’s. 
 
8. Komt Willem dit weekend? 
Nee, die moet helaas werken. 
 
9. We moeten de rekening nog betalen. 
Nee, Peter heeft dat al gedaan. 
 
10. Mag ik even naar het toilet? 
Ja hoor, dat is boven. 
 
Oefening 3 (reactie)  
 
1. Je bent voor het eerst in Nederland. Bij alle winkels staan veel fietsen.  
Wat zeg je? 
Kijk eens, wat veel fietsen voor de winkels. 
 
2. Het is winter en het is koud. Je bent in Amsterdam. Op straat lopen toeristen in T-shirt en 
korte broek.  
Wat zeg je? 
Moet je eens zien, die toeristen vinden het niet koud. 
 
3. Je zit in het vliegtuig. Het vliegtuig is boven de Alpen.  
Wat zeg je? 
Moet je eens zien, wat een bergen. 
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4. Je moet naar de universiteit. Onderweg zie je dat de straat heel vies is.  
Wat zeg je? 
Moet je eens zien wat een vieze straat. 
 
5. Je zit in de trein en je ziet een groot vliegtuig.  
Wat zeg je? 
Kijk eens wat een groot vliegtuig. 
 
 
Hoofdstuk 16 - Naar de bioscoop  
 
Oefening 1 (conjuncties (1))  
 
Ik moet werken dus ik kan niet met je naar de bioscoop.  
Ik begrijp de caissière niet want ze praat zo zacht.  
De film duurde erg lang maar ik vond hem wel heel erg mooi.  
Zullen we naar een Nederlandse film of naar een buitenlandse film gaan?  
Ik ga eerst studeren en daarna ga ik uit.  
Ik ga vaak op maandag naar de bioscoop want dan is het goedkoper.  
Ik wil vanavond graag naar Zomerhitte maar niet naar de voorstelling van 19.00 uur.  
Ze kan niet fietsen en ze heeft geen auto, dus ze moet lopen of met de bus.  
 
Oefening 2 (conjuncties (2))  
 
1. Ik ga graag naar de bioscoop want ik houd van films.  
2. Ik ga een kast kopen en ik ga ook een bank kopen.  
3. Katrin is ziek dus ze kan niet naar de cursus Nederlands komen. 
4. We gaan spaghetti carbonara eten of we gaan andijvie met spekjes eten. 
5. Ik ga met de trein naar Amsterdam maar ik weet nog niet hoe laat. 
 
Oefening 3 (werkwoord)  
 
1. Kan ik nu al een plaats voor volgende week reserveren? 
2. In welke landen is Earth opgenomen? 
3. Weet jij wat Nederlanders in het buitenland het meest missen? Kroketten! 
4. Hoe laat draait de film? 
5. Kijk je elke dag tv? 
6. In Nederland zijn buitenlandse films ondertiteld. 
7. Gisteren sprak ik Helen in de bioscoop. 
 
Oefening 4 (tegenstelling)  
 
1. Onze fietsen staan binnen.    buiten  
2. Kamer 14? Die is boven.     beneden  
3. Even kijken, 657943, dat is het goede nummer.   verkeerde  
4. Mag ik een half brood, alstublieft?    heel  
5. Is cursus II hetzelfde?      anders  
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6. Hij gaat meestal met de auto naar zijn werk.   soms  
7. Mijn kamer is ongeveer vier meter lang.    precies  
8. We nemen nu een pauze.      straks  
9. De bioscoop is voor het station.     achter  
10. Dus Hanneke en Leo komen ook? Wat fijn!   vervelend 
 
 
Hoofdstuk 17 - Met de helpdesk  
 
Oefening 1 (vocabulaire (1))  
 
1. Wat hoor ik? O, mijn telefoon gaat. 
2. Sorry, ik heb nu geen tijd om te praten. Ik bel je vanmiddag terug. 
3. “Goedemiddag, kan ik mevrouw Duinsma spreken?” “Ogenblikje, ik verbind u door.” 
4. “Het spijt me, Bart is er niet. Kan ik een boodschap doorgeven?”  
“Nee, dat hoeft niet. Ik probeer het later nog wel een keer.” 
5. “Ik moet even bellen. Weet jij waar een telefoon is?” 
“Hier, gebruik mijn mobieltje maar.” 
6. “Goedemiddag, u spreekt met Tina Prokisch. Kan ik een tafel reserveren?”  
“Natuurlijk. Momentje, ik pak de agenda.” 
 
Oefening 2 (reactie met er of daar)  
 
1. Hoe lang woon je nu in Nederland?  
(1 week) - Ik woon er nu 1 week. / Daar woon ik nu 1 week. 
 
2. Wat ligt er op tafel? 
(een boek) - Er ligt een boek op tafel. 
 
3. Kun je om 15.30 uur in Amsterdam zijn?  
(nee) - Nee, daar kan ik niet om 15.30 uur zijn. / Nee, ik kan daar niet om 15.30 uur zijn / 
Nee, ik kan er niet om 15.30 uur zijn. 
 
4. Wat zit er in je tas? 
(een pen, een mobieltje) - Er zit een pen en een mobieltje in mijn tas. 
 
5. Heb je in Hamburg gewoond?  
(ja, 8 jaar) - Ja, daar heb ik 8 jaar gewoond. / Ja, ik heb daar 8 jaar gewoond. 
 
6. Moest je lang wachten aan de telefoon?  
(ja, 4 wachtenden voor mij) - Ja, er waren 4 wachtenden voor mij. 
 
7. Kun je internetten?  
(nee, een storing) - Nee, er is een storing. 
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8. Waarom is je vader in Indonesië?  
(voor zijn werk) - Hij is daar voor zijn werk. / Daar is hij voor zijn werk. / Hij is er voor zijn 
werk. / Voor zijn werk is hij daar. 
 
9. Vertrekt de trein om 12.30 uur? 
(nee, een vertraging van een half uur) - Nee, er is een vertraging van een half uur. 
 
10. Hoe laat kun je in Maastricht zijn? 
(20.00 uur) - Daar kan ik om 20.00 uur zijn. / Ik kan daar om 20.00 uur zijn. / Ik kan er om 
20.00 uur zijn 
 
Oefening 3 (zijn + aan het + infinitief)  
 
1. Wat doe je?  
(het studeren) - Ik ben aan het studeren.  
 
2. Wat deed je gisteravond om 19.30 uur?  
(in de sportschool sporten) - Gisteravond om 19.30 uur was ik in de sportschool aan het 
sporten. / Gisteravond om 19.30 uur was ik aan het sporten in de sportschool. 
 
3. Wat is Rubén aan het doen? 
(lesgeven) - Rubén is aan het lesgeven.  
 
4. Kan ik je iets vragen?  
(televisie kijken) - Nee, ik ben televisie aan het kijken. 
 
5. Was je met iets bezig?  
(bellen met mijn moeder) - Ja, ik was aan het bellen met mijn moeder. / Ja, ik was met mijn 
moeder aan het bellen. 
 
6. Is Karin ook aanwezig? 
(lunchen) - Nee, Karin is aan het lunchen. 
 
7. Kan ik je vanavond om 6 uur bellen? 
(eten) - Nee, dan ben ik aan het eten. 
 
8. Ik hoorde iets vreemds. 
(zingen) - Oh sorry, ik was aan het zingen.  
 
9. Heb je last van de muziek? 
(lezen) - Ja, ik ben aan het lezen en ik kan niet goed lezen met muziek. 
 
10. Kunnen we voor morgen iets met jou en Tom afspreken? 
(wandelen bij het Naardermeer) - Nee, dan zijn we aan het wandelen bij het Naardermeer. / 
Nee, dan zijn we bij het Naardermeer aan het wandelen.  
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Oefening 4 (vocabulaire (2))  
 
1. De winkels zijn geopend tot acht uur. 
2. De vriendin van Harry woont in Vlissingen. 
3. Ik kom uit een klein gezin. Ik heb alleen een zus. 
4. Kan ik hier niet met euro’s betalen? Dat is toch belachelijk! 
5. Ben je al een beetje gewend in Nederland? 
6. Ik hoop dat ik snel een ander huis vind. 
7. Jullie kunnen de kaartjes bij dat loket betalen. 
8. Ze hebben elkaar ontmoet op school, toen ze twaalf jaar waren. 
9. Rita en Bob gaan meestal op vakantie naar Duitsland. 
10. We gaan straks na de les samen iets drinken. 
11. Peter heeft net voor je gebeld, ongeveer een kwartier geleden. 
12. Sorry, kun je je achternaam even spellen? 
13. Ik voel me helemaal niet goed. Je moet direct een dokter bellen. 
14. Vanmiddag moet ik werken, maar om 17.00 uur ben ik wel thuis. 
15. Ik heb veel problemen gehad met internet. 
 
 
Hoofdstuk 18 - Bij de politie  
 
Oefening 1 (vocabulaire)  
 
Ik wil graag een auto huren in Amerika. Ik heb dan een internationaal rijbewijs nodig.  
Mijn oma heeft geen paspoort maar wel een identiteitskaart. 
Hij wil aangifte doen bij de politie omdat zijn fiets gestolen is.  
De rits van mijn jas is kapot. Kun jij hem maken?  
Ik vergeet steeds dat boek voor je mee te nemen. Sorry, ik neem het morgen echt mee.  
Ik weet hoe de dader eruit ziet; ze had grijs kort haar en een bril.  
Het is niet zo slim van hem om zijn geld op de tafel van het terras te leggen.  
Mijn ouders willen graag dat ik een bankrekening open in Nederland zodat ze geld op mijn 
rekening kunnen zetten. 
Wat heb je gedaan toen je tas gestolen was? Ik ben onmiddellijk naar de politie gegaan.  
Hij heeft heel veel gereisd, hij is overal geweest.  
Weet jij waar mijn boek is, ik kan het nergens vinden.  
Mijn fiets is kapot en omdat ik een beetje onhandig ben, breng ik hem naar de fietsenmaker.  
Ik kan geen geld halen want ik heb mijn pasje van de bank niet bij me.  
Ik ben mijn portemonnee kwijt, heb je € 1,75 voor mij, voor een kopje koffie?  
Er is vandaag kans op regen.  
 
Oefening 2 (conjuncties (1))  
 
1. Zodra ik in Berlijn ben, bel ik je. 
2. Wat doe je als de trein vertraging heeft?  
3. Ik ga een jaar in Indonesië studeren zodat ik goed Indonesisch leer.  
4. Toen ik in nog Duitsland woonde, ging ik elke dag naar mijn opa en oma. 
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5. Je moet een kaartje kopen voordat je in de trein stapt. Een kaartje kopen in de trein is 
heel duur. 
6. Terwijl jij groente op de markt koopt, ga ik naar fietsenmaker, oké? 
7. Ik trakteer omdat ik vandaag jarig ben. 
8. Nadat we in het restaurant hadden gegeten, zijn we naar de film gegaan. 
9. Ik vond de film erg mooi, hoewel ik niet alles heb begrepen. 
 
Oefening 3 (conjuncties (2))  
 
1. Ik ga op vakantie hoewel ik weinig geld heb. 
2. Hij kan geen geld halen omdat zijn rekening is geblokkeerd. / Hij kan geen geld halen 
omdat zijn rekening geblokkeerd is. 
3. Irene komt morgen vroeg uit bed zodat ze veel kan doen. 
4. De fietsenmaker neemt contact met je op zodra je fiets is gemaakt. 
5. Ik ga naar de sportschool voordat ik bij Peter andijvie met spekjes ga eten. 
6. Mijn zus is op reis naar Colombia gegaan toen ze klaar was met haar studie. 
7. Je hoeft de paella niet op te eten als je het niet lekker vindt. 
8. Ik ga op vakantie nadat de cursus Nederlands is afgelopen. 
9. Ik snijd de bloemen schuin af terwijl jij koffie maakt. 
 
 
Eindoefeningen  
 
Oefening 1 (frequente onregelmatige werkwoorden (1))  
 
1. beginnen 
De film is een kwartier geleden begonnen. 
 
2. slaan 
Heb jij je broertje nooit geslagen? 
 
3. eten 
Hebben jullie lekker gegeten in dat restaurant? 
 
4. zoeken 
We hebben lang naar een huis gezocht. 
 
5. lezen 
Heb je de krant al gelezen? 
 
6. doen 
Wanneer heb jij boodschappen gedaan? 
 
7. rijden 
Ik ben op de fiets naar de markt gereden. 
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8. begrijpen 
Kunt u het herhalen? Ik heb het niet goed begrepen. 
 
9. geven 
Wanneer heeft hij jou die cd gegeven? 
 
10. denken 
Ik heb vaak aan jou gedacht?  
 
11. krijgen 
Ik heb voor mijn verjaardag een camrecorder gekregen. 
 
Oefening 2 (frequente onregelmatige werkwoorden (2))  
 
1. hebben 
Ik heb vroeger een hond gehad. 
 
2. blijven 
We zijn het weekend thuis gebleven. 
 
3. zijn 
Waar zijn jullie op vakantie geweest? 
 
4. laten 
Waar heb je je boek gelaten? 
 
5. trekken 
Ik heb aan de deur getrokken maar hij ging niet open. 
 
6. kiezen 
Wat heb je als voorgerecht gekozen? 
 
7. dragen 
Ik heb dat T-shirt nog nooit gedragen. 
 
8. lachen 
We hebben erg om die film gelachen. 
 
9. zien 
Ik heb die film nog niet gezien? 
 
10. lopen 
Ze zijn naar het centrum gelopen. 
 
11. houden 
Ik vind het schilderij niet zo mooi, maar ik heb het toch gehouden. 
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Oefening 3 (frequente onregelmatige werkwoorden (3))  
 
1. zitten 
Ik heb last van mijn rug. Ik heb te lang gezeten. 
 
2. gaan 
Zij is gisteren ziek naar huis gegaan. 
 
3. drinken 
Nee, dank je. Ik heb al vier pilsjes gedronken. 
 
4. helpen 
Heeft de helpdesk jou met het probleem geholpen? 
 
5. brengen 
Mijn moeder heeft mij met de auto naar de cursus gebracht. 
 
6. komen 
Vorige week is mijn nicht uit Colombia gekomen. 
 
7. worden 
Bent u door de aardbeien ziek geworden? 
 
8. liggen 
Hij heeft gisteren de hele dag in bed gelegen. 
 
9. zeggen 
Wat heeft u precies gezegd? 
 
10. nemen 
Ik heb Zuid-Afrikaanse wijn genomen. En jij? 
 
11. kijken 
Gisteravond heb ik naar een mooie natuurdocumentaire gekeken. 
 
Oefening 4 (preposities in combinatie met andere woorden) 
 
1. Dag Anneke! Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! 
2. Aardbeienijs, heerlijk! Ik ben gek op ijs! 
3. Wij bereiden ons voor op een reis naar Cuba. 
4. In de les hebben we gepraat over de documentaire over Nederland. 
5. Ha, pauze! Ik ben toe aan een kopje koffie! 
6. Hij heeft veel verdriet gehad om zijn broer. 
7. Hij zit tot ’s avonds laat achter de computer. 
8. Wil je dat tegen Katarina zeggen? 
9. Waar kijk je naar? 
10. We moeten dat aan de docent vragen. 


