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‘Zo veel te doen’ – Toontje Lager 

M’n boodschappen nog doen  
en straks de vuile was  
M’n haar dat wil ik groen  
Maar dat kan morgen pas  
De huur nog overmaken  
En de tandarts zo meteen  
Naar Valkenburg of Aken  
Waar moet ik dit jaar nou weer heen? 
008 Bellen  
Had ik dat boek nou uit of niet  
Girokaarten bijbestellen  
Vergeet de vuilniszakken niet  
Die afspraak was veranderd  
En, oh, verrek, dat feest  
Naar de nieuwe van Fellini  
Ben ik gelukkig al geweest  
Ik ben geweest  
 
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet de zon in Japan onder zien gaan  
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet het oerwoud eens in bloei zien staan  
 
Met m’n vriendin moet ik praten  
Over de rol van man en vrouw  
Sinterklaasgedichten maken  
Hoewel, het is pas juni nou  
De krant ligt nog te wachten  
Ik moet wat doen aan sport  
Slapeloze nachten  
Want de dagen zijn te kort  
Ze zijn te kort  

 
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan  
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet nog zwemmen in de Stille Oceaan  
 
M’n bed moet ik verschonen  
Ik moet naar de wc  
Belastingformulieren  
Te laat zo’n week of twee  
Ik zou langs bij haar vanavond  
Of kwam ze nou bij mij  
M’n agenda moet ik bijhouden  
Maar ik heb te weinig tijd  
Te weinig tijd  
 
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet nog hinkstapspringen op de maan  
Zo veel te doen  
Ik heb nog zo veel te doen  
Ik moet hier ooit nog eens vandaan  
 
Ik moet de zon in Japan onder zien gaan  
Ik moet het oerwoud eens in bloei zien staan  
Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan  
Ik moet nog zwemmen in de Stille Oceaan  
Ik moet nog hinkstapspringen op de maan  
Ik moet hier ooit nog eens vandaan

3  Luisteren 

Antwoorden Thema 1 Vakantie en vrije tijd
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Nicolien Smit en Dennis Ruiter gaan elke vakantie met hun Volkswagen- 
camper uit 1997 op pad. Ze zijn al naar Noorwegen, Normandië en Texel 
gereden.

Waarom een camper?
Dennis: 
We hebben een tijdlang met de tent gereisd, maar dat beviel ons niet. Wij 
slapen nooit twee nachten op dezelfde plek, en om nou elke keer die tent op 
te zetten… Veel te veel gedoe, zeker als het geregend heeft. Daar hebben we 
nu sowieso geen last meer van. Bovendien is een camper warmer en je hebt 
alles bij de hand.

Nicolien: 
Ik heb altijd iets met oude Volkswagenbusjes gehad. Zo een wil ik er ook, 
wist ik. Het heeft nog wel even geduurd voordat we ’m vonden. Veel bussen 
zijn erg beschadigd en moeten compleet worden gerestaureerd. Daar had-
den we dus geen zin in. 
Uiteindelijk vonden we deze. Hij heeft wel wat roestplekjes, en we hebben 
een aantal onderdelen laten vervangen, maar verder is ie in prima staat. We 
gaan dit jaar trouwen en je kunt wel raden wat onze trouwauto wordt!

6  Grammatica: werkwoordstijden      	

7  Woordenschat 

1 hier: goed
2 de keer dat er iets kapot is aan je auto, fiets, enz. <-> geluk
3 een pijp onder een auto waardoor de uitlaatgassen naar buiten gaan
4 metalen dingen waarmee je dingen aan elkaar vast kunt maken
5 een winkel waar je spullen kan kopen om zelf dingen te repareren en ma-

ken, bijvoorbeeld Gamma of Praxis
6 veel snelle harde geluiden echter elkaar maken
7 een opvallend ding
8 een plaats waar water van een hoogte naar beneden valt
9 een plaats waar veel toeristen naartoe gaan

10 water dat uit de kraan komt
11 het deel van een gasfornuis waar een pan op kan staan
12 het is jammer omdat je de ruimte beter voor iets anders kan gebruiken

1 b
2  c
3 a
4 a
5 b

6 a
7 c
8 b
9 b

10 b
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13 iets wat gunstig is <-> nadeel
14 goed verzorgd
15 een voorwerp van blik waarin eten en drinken lang bewaard kan worden
16 veel van iets kopen om het te bewaren
17 het eten dat je elke dag op vaste tijden eet
18 op de plaats waar het om gaat

8  Woordenschat 

1 blikvanger
2 zonde van de ruimte
3 pech
4 nette
5 inslaan
6 bouten en schroeven

7 ratelt als een gek
8 blik
9 ter plekke

10 uitlaat
11 waterval
12 toeristische trekpleister

11  Lezen 

1 Dat aantal is gedaald van 6 procent naar 2 procent.
2 Deze generatie kent veel jongvolwassenen die na een tijdje zelfstandig te 

hebben gewoond weer bij hun ouders gaan wonen.
3 40 procent van de mannen en 33 procent van de vrouwen 
4 Ze vinden het een goed idee.
5 Door de recessie zijn jongeren financieel afhankelijker van hun ouders.

Voorbeelden 1 Volgens mij is het leuker om in je vrije tijd met vrienden af te spreken.
2 Aangezien ik geen vrij kan krijgen, ...
3 Ook al ben ik geen echte fan van deze band, ...
4 Saskia stelde voor naar Barcelona te gaan, ...
5 Dat is jammer, want het is ook leuk om met vrienden iets leuks te doen.
6 ... maar ik heb gezegd dat ik deze week geen tijd heb.
7 ..., probeer ik één keer per week een korte wandeling te maken.
8 ..., tenzij ik mijn baan verlies.
9 Afgelopen jaar hadden ze problemen met de elektriciteit in hun caravan.
10 Ze gaat met haar vriend naar Texel.

14  Grammatica en schrijven 

15  Woordenschat 

1 yup
2 soppen
3 vermijdt
4 kozijnen

5 veroverd
6 eigendommen
7 sleep
8 minder draagkrachtigen
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1 b
2 c+d+f
3 b
4 b
5 a

6 tent direct opzetten en 
blijven

7 c
8 c
9 hoogopgeleide en rijkere 

mensen

16  Woordenschat 

trekken

schoonmaken

veroveren

vermijden

neerpoten

kozijn

bakermat

veldloop

eigendom

elektra

neerzetten

slepen

ontwijken

soppen

krijgen

crosscountry

bezit

raamlijst

elektriciteit

oorsprong

19  Luisteren 

1 toen
2 Nadat
3 maar
4 Hoewel / Terwijl
5 al

6 anders
7 zodat
8 Terwijl / Hoewel
9 want

10 mits

20 Grammatica: zinsbouw / conjuncties en adverbia

23  Lezen 

1 Amsterdam
2 Het was heel druk.
3 beachvolleybal, beachvoetbal, strandtennis, muziek (met dj of band), 

wateractiviteiten (zeilwedstrijd voor kinderen), workshops (circus)
4 strandpaviljoen, parasols, strandstoelen, douches, toiletten


