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hobby Willem Linda
hockeyen  X
squashen  X
tennissen X 
voetballen X 
bioscoop  X
theater  X
ballet  X
kroegbezoek X 
concertbezoek X 
popmuziek X X
jazz X 
klassieke muziek  X

Voorbeeld	 1	 Ja,	ik	sport	twee	keer	per	week.
2	 Ja,	ik	ga	ongeveer	één	keer	per	maand	naar	de	bioscoop.
3	 Ja,	ik	luister	elke	dag	naar	Nederlandstalige	muziek.
4	 Ja,	ik	fiets	elke	dag.
5	 Ja,	ik	kijk	elke	dag	naar	het	journaal.
6	 Ja,	ik	ga	soms	naar	een	restaurant.
7	 Nee,	ik	ben	helemaal	niet	muzikaal.
8	 Nee,	ik	schaats	nooit	omdat	ik	niet	kan	schaatsen.
9	 Ja,	ik	wandel	regelmatig	in	het	bos.

10	 Nee,	ik	ga	nooit	naar	het	theater.
11	 Nee,	ik	ben	nog	nooit	in	Japan	geweest.
12	 Nee,	ik	spreek	nooit	Nederlands.
13	 Nee,	ik	luister	nooit	naar	de	Nederlandse	radio.
14	 Ja,	ik	heb	één	keer	een	operatie	gehad.
15	 Ja,	ik	ga	af	en	toe	op	bezoek	bij	mijn	buren.

1 In het weekend ga ik naar de bioscoop.
2 De zomervakantie is in de maanden juli en augustus.
3 Vandaag is het 13 april. Volgende week is het 20 april.
4 Wij lunchen meestal tussen 12.00 en 13.00 uur.
5 Ik drink bijna altijd wijn bij het eten. Ik vind het lekker.
6 De trein naar Amsterdam vertrekt om 8.45 uur van spoor 5.
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7 Twee jaar geleden is Mila naar Nederland gekomen.
8	 Ik werk meestal tot vijf uur, maar soms moet ik overwerken.
9	 Vorige maand is hij gestopt met zijn studie.

10	 Op zaterdag krijgen wij vaak bezoek van vrienden.

1 De student heeft een verhaal over zijn vakantie verteld.
2 Mila en Simone zijn afgelopen weekend naar Maastricht geweest.
3 Wat heb jij in het weekend gedaan?
4 Mijn ouders zijn in 1975 getrouwd.
5 Het examen was makkelijk. Bijna alle studenten zijn geslaagd.
6 Afgelopen zaterdag heb ik naar een mooie film op tv gekeken. 
7	 Carla heeft in Utrecht twee jaar rechten gestudeerd.
8	 Helaas is ze na twee jaar met haar studie gestopt.
9	 Wanneer bent u met de cursus Nederlands begonnen?

10	 Welke steden in Nederland hebben jullie al bezocht? 

1	 De	studenten	hebben	samen	een	oefening	gemaakt.
2	 De	temperatuur	is	afgelopen	week	flink	gestegen.
3	 Hebben	jullie	de	regels	van	de	grammatica	goed	begrepen?
4	 Karel	is	na	zijn	studie	rechten	advocaat	geworden.
5	 De	trein	naar	Den	Haag	is	zojuist	op	spoor	5a	aangekomen.
6	 Gisteren	heb	ik	voor	onze	gasten	Italiaans	gekookt.
7	 Ik	heb	verschillende	Italiaanse	ingrediënten	gekocht.
8	 Vandaag	hebben	we	de	woorden	uit	de	vorige	les	herhaald.
9	 Mila	en	Willem	hebben	over	hun	vakantieplannen	gesproken.

10	 Wat	is	er	met	jou	gebeurd?	Waarom	ben	je	zo	nerveus?
11	 Gisteravond	zijn	we	bij	onze	buren	op	bezoek	geweest.
12	 Na	zijn	studie	heeft	Peter	een	paar	jaar	in	Brussel	gewerkt.	

A 3 fietsen
 11 krant lezen
 2 thee en boterham met kaas
 4 mail lezen
 1 douchen
 7 wandelen
 10 eten maken

Grammatica Oefening 5

Oefening 6

Luisteren Oefening 9
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 12 nieuws kijken
 8 studenten inschrijven
 5 post
 9 boodschappen doen
 6 notulen maken

B

1	 Ze	gaan	een	terrasje	pikken	=	ze	gaan	op	een	terrasje	zitten.
2	 Zaterdagmiddag	om	15.00	uur.

Ik kan het niet alleen – De Dijk

Elke morgen
Elke middag
Elke avond
Iedere nacht

Stel dat ik er wel
maar jij er niet was
Dan was morgen
morgen waarschijnlijk weer zo’n dag

Oh, ik kan ’t niet
ik kan ’t niet ik kan ’t niet
k-k-kan ’t niet
ik kan ’t niet alleen

2 8 1 7 5

4 9 3 10 6
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Natte ramen
Kale muren
Lege flessen
Lege flessen op de gang
Lange tanden
Late uren
Weinig zon
Weinig zon en veel behang

En ik kan ’t niet
ik kan ’t niet ik kan er niet omheen
k-k-kan ’t niet
ik kan ’t niet alleen
o ik kan ’t niet
ik kan ’t niet ik kan ’t niet

Ik heb het geprobeerd
gedaan wat ik kan
maar alles gaat verkeerd
Ik ben ook maar een man

En ik kan het niet alleen
elke morgen
’s middags
’s avonds
maar vooral ’s nachts

Stel dat ik er wel
maar jij er niet was
dan was morgen
morgen waarschijnlijk weer zo’n dag

En ik kan ’t niet
ik kan ’t niet ik kan er niet omheen
k-k-kan ’t niet
ik kan ’t niet alleen
en ik kan ’t niet
ik kan ’t niet
ik kan het niet alleen

1 c Ze gaan bij Willem en Mila eten en naar de film.
2 d Over drie weken.

Luisteren Oefening 17
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1 Op zaterdag is het drukker in de stad dan op dinsdag.
2 Ik vind pizza lekkerder dan spaghetti.
3 De HEMA is goedkoper dan de Bijenkorf.
4 In de zomer is het warmer dan in de winter.
5 PSV heeft beter gespeeld dan Ajax.
6 Bij deze test heb je minder fouten gemaakt dan de vorige keer.
7 Ik vind die blauwe jurk leuker dan die zwarte!
8 We gaan wel eens naar een concert maar vaker naar de film.
9 Ik vind artikelen over sport interessanter dan artikelen over politiek.

10 Wat wilt u, rode of witte wijn? Ik wil liever rode wijn.
11 De reis van hier naar Parijs is langer dan naar Brussel.
12 Nederland is een kouder land dan Spanje.
13 Ik ga morgen een betere computer kopen.
14 Ik heb een kleinere tas dan jij.
15 Op mijn werk heb ik een duurder bureau dan thuis. 

1 De meeste cursisten hebben problemen met ‘de’ en ‘het’.
2 Deze supermarkt is de goedkoopste supermarkt in de stad.
3 Van alle supermarkten is die supermarkt het duurst(e).
4 Ik drink het liefst(e) een glas melk bij de lunch.
5 Van alle Europese steden vind ik Rome het mooist(e).
6 Schaatsen is een van de populairste sporten in Nederland.
7 Mijn studententijd was de leukste tijd van mijn leven.
8 Schrijven vind ik het moeilijkste onderdeel van de taal.
9 Van de Nederlandse spelling begrijp ik het minst(e). 

10 Brazilië is een van de grootste landen ter wereld.

1 a 72 uur televisiekijken
2	 Om	wakker	te	blijven	(door	de	cafeïne).
3 b Omdat hij aandacht wil voor kinderen in moeilijke situaties.
4	 Ik	vind	zijn	wereldrecords	bijzonder	omdat	hij	op	deze	manier	aandacht	voor	

kinderen	in	arme	landen	wil	vragen.
5	 heeft	verbroken	–	verbreken
	 heeft	gekeken	–	kijken
	 heeft	gedronken	–	drinken
	 heeft	gebroken	–	breken
	 heeft	gestaan	–	staan
	 heeft	gedrumd	–	drummen

Oefening 22

Oefening 23

Lezen Oefening 28


