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1 c In een dorpje bij Lima.
2 a Dat ze haar ouders vaak moest helpen op het land.
3 b Ze werkte hard maar was ook altijd goed voor haar kinderen.
4 c Ze heeft bij een bank gewerkt en voor haar broers en zus gezorgd.
5 a Ongeveer vijf jaar.
6 c Ze wil gaan studeren.

1 Ik moest mijn ouders vaak helpen op het land of met het huishouden. 
Soms vond ik dat vervelend want ik wilde liever met mijn vriendjes en 
vriendinnetjes buiten spelen.
moest = OVT (moeten)
vond = OVT (vinden)
wilde = OVT (willen)

2 Toen ik 17 was, werd mijn moeder ziek. Ze kreeg kanker en moest 
regelmatig naar het ziekenhuis voor behandeling. Een jaar later bleek 
dat ze niet meer beter kon worden. De laatste maanden hebben we thuis 
voor haar gezorgd. En toen is ze overleden, dat is nu zeven jaar geleden.
was = OVT (zijn)
werd = OVT (worden)
kreeg = OVT (krijgen)
moest = OVT (moeten)
bleek = OVT (blijken)
kon = OVT (kunnen)
hebben gezorgd = VTT (zorgen)
is overleden = VTT (overlijden)

3 Ze was een fantastische moeder. Ze werkte hard maar had altijd aan-
dacht voor ons. Als we uit school kwamen, dronken en aten we samen 
iets.  
’s Avonds speelden we vaak nog een spelletje voordat we gingen slapen. 
Ze vond het erg belangrijk dat we goed ons best deden op school.
was = OVT (zijn)
werkte = OVT (werken)
had = OVT (hebben)
kwamen = OVT (komen)
dronken = OVT (drinken)
aten = OVT (eten)
speelden = OVT (spelen)
gingen = OVT (gaan)
vond = OVT (vinden)
deden = OVT (doen)
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4 Na de dood van mijn moeder hebben we een moeilijke periode gehad. 
Ik werkte fulltime maar mijn broers en zus zaten nog op school. Mijn 
vader had het druk met de boerderij en ik moest voor mijn broers en zus 
zorgen. Dat was zwaar in combinatie met mijn baan.
hebben gehad = VTT (hebben)
werkte = OVT (werken)
zaten = OVT (zitten)
had = OVT (hebben)
moest = OVT (moeten)
was = OVT (zijn)

5 Zo’n vijf jaar geleden heb ik Willem ontmoet. Hij was voor zijn studie 
in Peru en af en toe kwam hij als klant bij de bank waar ik toen werkte. 
Het was liefde op het eerste gezicht. Na vier maanden moest hij weer 
terug naar Nederland. We hebben in die periode veel gebeld en gemaild. 
Willem is nog drie keer naar Peru gekomen en ik ben twee keer naar 
Nederland gegaan.
heb ontmoet = VTT (ontmoeten)
was = OVT (zijn)
kwam = OVT (komen)
werkte = OVT (werken)
was = OVT (zijn)
moest = OVT (moeten)
hebben gebeld = VTT (bellen)
hebben gemaild = VTT (mailen)
is gekomen = VTT (komen)
ben gegaan = VTT (gaan)

Oefening 4

Mexicaanse griep op de top van een Maya-tempel?

Afgelopen week zijn wij teruggekomen van een fantastische reis door 
Mexico. We waren met een groep van 15 personen. We hebben daar veel 
mooie steden bezocht, we hebben tochten door het landschap gemaakt en 
verschillende Maya-tempels gezien. Het was heel indrukwekkend om tus-
sen de restanten van die tempels te lopen en alle beelden en muurschilde-
ringen te zien. We hebben enorm genoten.
Het was wel heel warm in Mexico; midden op de dag kon je het beste een 
siësta houden. Maar ik ben nogal eigenwijs en wilde / wou overdag toch 
iets actiefs doen. Ik had het plan om rond twee uur ’s middags naar de top 
van een hoge tempel te klimmen. Ik vroeg aan mijn reisgenoten wie er met 
me mee wilde gaan. Helaas, niemand wilde / wou met me mee. Ze zeiden: 
‘Ben je nou helemaal gek geworden, dat overleef je niet in die hitte!’ Maar 
hun reactie stimuleerde mij juist om dit idiote plan toch uit te voeren. Dus 
ik ben alleen naar boven gegaan, zonder eten, met een klein flesje water. 
Aan het begin ging het goed, maar toen kreeg ik problemen. Het was zo 
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warm dat ik elke vijf minuten een slok water moest drinken. Mijn fles water 
was dus al leeg toen ik boven aankwam. Op de top vond ik nergens scha-
duw, dus ik stond daar in de brandende zon en begon me steeds slechter te 
voelen. ‘Wat gebeurt er met me?’, dacht ik. ‘Heb ik een acute aanval van de 
Mexicaanse griep gekregen, of is het een zonnesteek?’ Ik viel bijna flauw 
en dacht nog maar één ding: zo snel mogelijk naar beneden!
Ik weet niet meer hoe, maar ik ben beneden gekomen, rood verbrand en 
zwalkend als een dronkenman. Toen mijn reisgenoten me zo zagen, dach-
ten ze eerst dat ik een geest was. Maar daarna hebben ze me snel geholpen 
en goed voor me gezorgd. Ik heb wat gegeten en veel gedronken, en de 
volgende dag voelde ik me al een beetje beter.
De laatste dagen van de reis zijn we naar een badplaats aan de kust ge-
weest. Daar heb ik alleen nog aan het strand gelegen en een beetje in zee 
gezwommen. Zo werd ik weer helemaal fit en kon ik gezond terugreizen 
naar Nederland. Mijn reisgenoten waren opgelucht over mijn herstel, maar 
ze hebben me nog maanden lang de idioot van de groep genoemd. 

1 a De dochter van de zanger.
2 Je hebt nog heel wat voor de boeg.
3 Er waren mooie baby’s bij (zijn)

maar niet zo lief als jij
Anne
Van al dat wit en zoveel licht
gingen van schrik je ogen dicht (gaan)
Anne
Even kreeg ik kriebels in mijn keel (krijgen)
maar je had geen pink te veel (hebben)
Anne
Ik stond te blozen was zo blij (staan)
jij moest er haast van lachen (moeten)
Anne

…
Er waren mooie baby’s bij (zijn)
maar niet zo lief als jij 
Anne
Alleen de ogen van je moeder 
waren net zo mooi als jij 
Anne 
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1 a Het interieur en de menukaart.
2 c In een restaurant in een woonwijk komen vaak dezelfde gasten.
3 a Hij wil in Nederland in zijn restaurant blijven werken.

Voorbeeld	 1 Volgende week ga ik naar Den Haag.
2 Na deze cursus ga ik psychologie studeren.
3 Over een jaar spreek ik perfect Nederlands.
4 Komende vakantie ga ik naar Zwitserland.
5 Nee, ik ga niet verhuizen.
6 Ik wil in de toekomst graag terug naar mijn eigen land.
7 Volgend jaar wil ik gaan werken.
8 Over vijf jaar ben ik klaar met mijn studie en heb ik een goede baan.
9 Over vijfentwintig jaar ben ik getrouwd, heb ik drie kinderen en een leuke baan.

10 Ik wil graag een wereldreis maken.
11 Ja, ik kan je vanmiddag met je huiswerk helpen.
12 Als ik goed Nederlands spreek.
13 Ja, ik schrijf me deze week voor de volgende cursus in.
14 Fijn, want ik kan niet goed met deze computer werken.
15 Goed idee! Wanneer?

Oefening 9

Verleden: 
afgelopen – eergisteren – ... geleden – gisteren – op dat moment – toen – 
voorbij – vorige ... – vroeger
Heden: 
nu – op dit moment – tegenwoordig – vandaag
Toekomst: 
aanstaande – binnenkort – dan – komende ... – morgen – op dat moment – 
ooit – over ... – overmorgen – straks

Voorbeeld	 1 Vorige week ben ik in Maastricht geweest.
2 Komend weekend is Willem vrij.
3 Honderd jaar geleden waren er nog geen computers.
4 Vanavond gaan we naar de bioscoop.
5 Toen ik klein was, woonde ik in een dorp.
6 Over drie jaar ga ik terug naar mijn eigen land.
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7 Na deze cursus hebben we een week vrij.
8 In december komt Sinterklaas.
9 Als ik klaar ben met mijn studie, zoek ik een baan.

10 Eergisteren regende het de hele dag.

1 a 8 miljoen.
2 c 2,7 miljoen.
3 b Deze zomer gaan meer Nederlanders in eigen land op vakantie.
4 d 3 miljoen.

 Ameland Schiermonnikoog Terschelling Texel Vlieland
boot 45 min. 45 min. 45 of 90 min. 20 min. 45 of 90 min.
strand 27 km. 18 km. 30 km. 30 km. 12 km.
bos 210 ha 150 ha 400 ha 620 ha 300 ha
fietspad 100 km. 30 km. 70 km. 135 km. 26 km.
dorp 4 1 4 7 1
bewoners 3.200 1.000 5.000 13.000 1.150
museum 4 2 4 6 1

1 Voor de gezelligheid, de sport of liefhebberij.
2 Eind jaren ’70 had 74% van de huishoudens een huisdier.
 In 1999 had 50% van de huishoudens een huisdier.
 Nu heeft 55% van de huishoudens een huisdier.
3 Ruim 75% van de gezinnen met kinderen heeft een huisdier.
 46% van de een- en tweepersoonshuishoudens heeft een huisdier.
4 hond – kat – konijn
5 vissen – vogels
6 Ze kopen een huisdier en betalen voor het voer en het onderhoud.
7 Voorbeeld: Ik vind dit interessante informatie. Het verbaast me niet dat Neder-

landers steeds meer van hun huisdieren houden.

Lezen Oefening 12

Spreken Oefening 14

Lezen Oefening 17



De opmaat © 2016 Maud Beersmans en Wim Tersteeg | Boom uitgevers Amsterdam     6

Voorbeeld	 Mijn land ligt niet aan de zee.
In mijn land wonen meer mensen dan in Nederland.
Mijn land is groter dan Nederland.
Het klimaat is in de zomer warmer maar in de winter kouder.
Mijn land is bergachtig.
Mijn land heeft een zwakke economie. Veel mensen zijn arm.
In mijn land wonen families samen in één huis. De huizen zijn groter dan in 
Nederland maar er wonen meer mensen in één huis.
Op het platteland hebben veel mensen honden, katten en kippen. In de stad hebben 
niet veel mensen een huisdier.
In mijn land zijn de mensen kleiner en hebben ze donkerder haar.
Mensen zijn in mijn land gastvrijer en vrolijker dan in Nederland.
In mijn land hebben mensen minder vrije tijd.

1 c Fietsende werknemers zijn een dag per jaar minder ziek.
2 Voor hun gezondheid.
3 - Ze wonen te ver weg.
 - Het weer is te wisselvallig.
 - Ze komen bezweet op hun werk aan.
 - De langere reistijd.

1 Jeanet Kruisen-de Wit
2 c De overledene is haar oma.
3 a Beukenplein 11, 5038 BB Tilburg.
4 c Op 27 mei na de crematie.
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