Antwoorden Thema 4 Vervoer

Luisteren

Oefening 2

te voet en met de trein
van spoor 3b
van spoor 8a
Om ongeveer 11.30 uur.
Beneden, want daar is meestal wel plaats.
Willem kan de kaartjes niet direct vinden.
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Om acht uur ga ik naar het station want mijn trein vertrekt om kwart
over acht.
Els koopt een cadeautje omdat haar moeder morgen jarig is.
We gaan naar de stad omdat we een cadeautje moeten kopen.
Ze kopen ringen want ze gaan volgende maand trouwen.
Omdat hij in Groningen studeert, zoekt Peter daar een kamer.
Ik ga met fiets naar het instituut want ik woon vlakbij.
Peter zoekt een andere baan omdat hij zijn werk nu niet leuk vindt.
We condoleren onze collega omdat zijn vader gisteren is overleden.
Ik feliciteer mijn broer want hij wordt vandaag 23.
Monique gaat naar een kledingzaak omdat ze een nieuwe jas wil kopen.
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Joris kookt elke dag omdat zijn vrouw niet kan koken.
Als de zomer begint, gaan veel mensen op vakantie.
We nemen vandaag de bus omdat de auto kapot is.
Morgen zijn we vrij omdat het Koninginnedag is.
Omdat ik volgende week een examen heb, moet ik nu hard studeren.
Ik ga nu niet naar de markt omdat het slecht weer is.
Ik ga nooit naar de markt als het slecht weer is.
Natasja woont nu in Nederland omdat haar vriend Nederlander is.
Omdat ik nu geen geld heb, kan ik geen nieuwe laptop kopen.
Als ik geld genoeg geld heb, koop ik een nieuwe laptop.
U kunt bij ons een cursus volgen als u Nederlands wilt leren.
Omdat ik nu geen baan heb, heb ik veel vrije tijd.
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Oefening 5
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Luisteren

Omdat ik psychologie wil gaan studeren.
Omdat mijn fiets kapot is.
Als ik naar een feest ga.
Omdat ik soms op vakantie ga.
Omdat ik geen auto heb.
Als ik mijn vrienden bel.
Als ik examen moet doen.
Omdat ik de hele dag heb gewerkt.
Als ik jarig ben.
Omdat ik huiswerk moet maken.
Als ik naar Schiphol ga.
Als ik naar Brazilië ga.
Als ik in een restaurant eet.
Omdat ik wijn niet lekker vind.
Als ik een woord niet ken.
Omdat ik woorden op internet opzoek.
Als ik ziek ben.
Als ik op reis ga.
Omdat ik mijn zus ga ophalen.
Als ik vrij ben.

Oefening 6

Peter: taxi (10 minuten) / trein (6 uur) / metro (half uur). Totale reistijd:
6 uur en 40 minuten.
Olga: te voet (5 minuten) / trein (2 uur) / bus (half uur) / boot (drie
kwartier) / fiets (10 minuten). Totale reistijd: 3,5 uur.
Jaap: auto (anderhalf uur) / vliegtuig (één uur) / auto (twee uur). Totale
reistijd: 4,5 uur.
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Oefening 7
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Ik ga met de fiets.
Ik kom met de bus.
Ik ga te voet.
Ik ga met de bus.
Ik ga met de auto.
Ik ga met de fiets.
Ik neem de taxi.
Ik neem de trein.
Ik neem de auto.
Ik neem de trein. Ik ben zes uur onderweg.
Ik ga met het vliegtuig. Dat duurt één uur.
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Luisteren

Ik ga met het vliegtuig. Ik ben zeven uur onderweg.
Ik ga met de auto. Dat duurt acht uur.
Ja, ik ga in de zomer naar Griekenland. Ik ga met het vliegtuig.

Oefening 8
1

Het liedje gaat over de trein.
De ik-persoon gaat naar zijn vriendin.

2

Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng
Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng oe oe
Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng
Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng Kedeng oe oe
En kilometers spoor schieten onder mij door.
Ik ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou.
Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht
en tien minuten op de trein gewacht.
Want die had wat vertraging mijn god daar baal ik van
Omdat ik nu tien minuten minder bij jou blijven kan.
Refrein

Ik zit in een coupé niet roken tweede klas.
Heb de hele bank voor mij alleen.
De conducteur komt langs: “Jongen voeten van de bank”
Hij vraagt mijn kaart, waar ga je heen?
Nou ik ga naar mijn lief toe, is dit de goede trein?
Hij zegt: het staat niet op je kaart maar ik weet waar
jij moet zijn.
Refrein

De trein raast alsmaar verder van station naar station.
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.
Er rammelt plots kar roept een juffrouw: “koffie thee!”
ik heb wel dorst, toch zeg ik nee.
Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat.
Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat.
Refrein

Ik stap uit, kijk om me heen, even voel ik mij alleen
want ik zie haar nog niet staan.
Maar vanachter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht.
Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan.
En ik ren op haar af en zij komt mij tegemoet.
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En achter ons vertrekt de trein, omdat een trein nou
eenmaal verder moet.
Refrein

En ik blijf bij jou slapen
want jij woont bij het spoor
En ‘s nachts oelala gaat het ritme door.
Refrein

Luisteren

Oefening 10
1

c
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25 euro
Omdat hij uit Maastricht komt.

Vrijthof
kerk: Sint Servaas
X
kerk: Sint Jan
X
kerk: Onze Lieve Vrouwe Basiliek		
groot plein
X
klein plein		
restaurants
X
terrasjes
X

3			
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c
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c

Onze Lieve Vrouweplein

X
X
X

In de Grote Staat en bij de Markt.
Omdat de boekwinkel in een kerkgebouw is.

6
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Oefening 11
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Lezen

Wanneer heb jij je moeder gebeld?
We hebben gisteravond we naar de radio geluisterd.
Wat heeft hij gezegd?
De televisie heeft € 599 gekost.
Wie heeft mijn woordenboek gepakt?
Ik heb een uur op je gewacht.
Helaas hebben we de trein gemist.
Mijn vader heeft Duits gestudeerd.
Heb jij de kopjes op tafel gezet?
Ik heb mijn opa niet gekend.
Mijn oma heeft lang alleen geleefd.
We hebben met onze nieuwe buren gepraat.
Je hebt lekker gekookt.
Hebt / Heeft u wel eens Hollandse haring geproefd?
Mila heeft lang in Peru gewoond.

Oefening 12
ben geweest
hebben gedaan
hebben ontmoet
heeft gegeven
zijn gegaan
hebben gegeten
hebben gedronken
hebben bezocht
hebben gewinkeld
hebben gekocht
hebben gebracht
hebben gegeten
hebben gedanst
zijn gegaan
hebben ontbeten
heb gedronken
heb gegeten
heb genomen
zijn gegaan
hebben gezien
hebben geluncht
hebben gewandeld
hebben genomen
heb gedaan

zijn
doen
ontmoeten
geven
gaan
eten
drinken
bezoeken
winkelen
kopen
brengen
eten
dansen
gaan
ontbijten
drinken
eten
nemen
gaan
zien
lunchen
wandelen
nemen
doen

onregelmatig
onregelmatig
regelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
regelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
regelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
onregelmatig
regelmatig
regelmatig
onregelmatig
onregelmatig
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Grammatica

Oefening 13
Hoi Mila,
Bedankt voor je enthousiaste mailtje. Je hebt me jaloers gemaakt. Ik ga zeker ook
een keer naar Maastricht.
Mijn weekend was niet echt leuk. Eigenlijk was het erg saai. Vrijdagavond ben ik wel
even met een paar vriendinnen op stap geweest, maar het was niet zo gezellig, dus
ik ben vroeg naar huis gegaan.
Zaterdag heb ik de hele dag gestudeerd voor een tentamen. ’s Avonds heb ik naar
een actiefilm op tv gekeken, maar dat was helemaal niks. Wat een idiote film, en
wat een slechte acteurs! Ik heb de tv uitgezet en daarna heb ik nog wat naar muziek
geluisterd. Dat was het enige leuke moment van het weekend.
Zondag heb ik weer de hele dag geleerd voor mijn tentamen, en ’s avonds ben ik
vroeg naar bed gegaan. Het tentamen was afgelopen maandag, maar ik ben bang
dat ik het niet heb gehaald. Het was veel te moeilijk! Heb ik daar het hele weekend
zo hard voor gewerkt? Ik baal ervan. Nou ja, genoeg geklaagd. We moeten binnenkort weer eens wat afspreken. Ik bel je binnenkort.
Groetjes
Karin

Oefening 14
Hoi Karin,
Ik ben afgelopen weekend met Simone naar Maastricht geweest.
Het was erg leuk! Maastricht is een mooie, oude stad. We hebben veel gedaan.
In de trein hebben we een oudere man ontmoet. Hij komt uit Maastricht. Hij was heel
aardig en heeft ons veel tips gegeven. Eerst zijn we naar het Vrijthof gegaan. Dat is
een mooi plein in het centrum van Maastricht. We hebben daar wat gegeten en gedronken. Op het plein staan twee oude kerken. Een van de kerken, de Sint- Servaas,
hebben we bezocht. Dat is een prachtige middeleeuwse kerk.
Daarna hebben we gewinkeld. We hebben veel gekocht: hoge laarzen, een broek,
een bloes, leuke oorbellen… te veel om op te noemen. Je kan in Maastricht echt fantastisch winkelen! We hebben toen eerst alle spullen naar ons hotel gebracht.
’s Avonds hebben we in een gezellig eetcafé op de Markt gegeten. We hebben ook
nog gedanst in een discotheek! Om 3 uur zijn we weer naar ons hotel gegaan. We
waren doodop!
Op zondag hebben we om 10.00 uur ontbeten. Het ontbijt was super! Ik heb verse
jus d’orange gedronken, een croissantje en twee harde broodjes gegeten en een
gekookt eitje genomen. Daarna zijn we naar het Bonnefantenmuseum gegaan. In het
museum hebben we oude en moderne kunst gezien. Het was prachtig!
We hebben aan de Maas geluncht en hebben nog door het historische centrum
gewandeld. Aan het eind van de middag hebben we de trein terug naar Amsterdam
genomen. Als je een keer een weekendje weg wil, moet je eens naar Maastricht
gaan. Het is echt de moeite waard!
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Heb jij dit weekend nog iets leuks gedaan?
Groetjes van
Mila

Hoi Mila,
Bedankt voor je enthousiaste mailtje. Je hebt me jaloers gemaakt. Ik ga zeker ook
een keer naar Maastricht.
Mijn weekend was niet echt leuk. Eigenlijk was het erg saai. Vrijdagavond ben ik wel
even met een paar vriendinnen op stap geweest, maar het was niet zo gezellig, dus
ik ben vroeg naar huis gegaan.
Zaterdag heb ik de hele dag gestudeerd voor een tentamen. ’s Avonds heb ik naar
een actiefilm op tv gekeken, maar dat was helemaal niks. Wat een idiote film, en
wat een slechte acteurs! Ik heb de tv uitgezet en daarna heb ik nog wat naar muziek
geluisterd. Dat was het enige leuke moment van het weekend.
Zondag heb ik weer de hele dag geleerd voor mijn tentamen, en ’s avonds ben ik
vroeg naar bed gegaan. Het tentamen was afgelopen maandag, maar ik ben bang
dat ik het niet heb gehaald. Het was veel te moeilijk! Heb ik daar het hele weekend
zo hard voor gewerkt? Ik baal ervan. Nou ja, genoeg geklaagd. We moeten binnenkort weer eens wat afspreken. Ik bel je binnenkort.
Groetjes
Karin

Vocabulaire

Oefening 15
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zwart
vies
goedkoop
oud
lang
snel
positief
mooi
warm
hoog
leuk
goed
licht
dik
ver

wit
lekker / schoon
duur
jong / nieuw
kort / klein
langzaam
negatief
lelijk
koud
laag
vervelend / saai
slecht
zwaar / donker
dun
dichtbij
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Grammatica

Oefening 16
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Lezen

Ik kom uit een grote familie maar mijn vrouw komt uit een kleine familie.
Mijn zus heeft lang haar maar mijn haar is heel kort.
Mijn huis is oud maar mijn collega heeft een nieuw huis.
Die schoenen vind ik lelijk maar daar zie ik een paar mooie laarzen.
Londen is een dure stad maar direct buiten Londen is alles goedkoop.
Hij draagt een zwarte broek en een wit overhemd.
Ik heb gisteren een vieze pizza gegeten. Vandaag eten we lekkere soep.
Ik heb een snelle auto maar in de file rij ik helaas heel langzaam.
’s Avonds drink ik een koud pilsje maar ’s middags drink ik vaak warme
thee.
Buiten is het donker maar wij zitten gezellig in onze lichte woonkamer.

Oefening 20

De tweede afbeelding.

Lezen

Oefening 21

Als mensen op de rode voetjes staan, mogen ze op de roltrap stilstaan.
Als mensen op de groene voetjes staan, moeten ze de roltrap op of af lopen.

Lezen

Oefening 22
b

Filevrije dag redelijk succesvol.
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