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De opmaat 
Gatenteksten 

 
Thema 1      Kennismaken en afspreken 

 
Oefening 2 
Anne  Hallo, is deze plaats     ? 
Mila    Sorry, wat zeg je? 

Anne  Is deze      vrij? 
Mila    Ja. 
Anne  Moet je ook      Amsterdam? 

Mila    Ja, ik woon in Amsterdam en ik      in Utrecht. En jij? 

Anne  Ik ga naar vrienden. Oh, sorry, even voorstellen, ik      Anne. 
Mila    Hoi, ik heet Mila. 
Anne  En wat      je in Utrecht? 

Mila    Ik werk daar bij een bank. En jij?      je in Utrecht? 

Anne  Nee, ik heb een      in Nijmegen. Ik studeer psychologie aan de      in Nijmegen. 

Jij komt niet uit Nederland, hè? 

Mila    Nee, ik      uit Peru. Ik woon nu      jaar in Nederland. Mijn vriend is 

Nederlander. 
Anne  Goh, je spreekt al      Nederlands, zeg! 
Mila    Dank je! 

 

 
Oefening 14 
Willem          Hoi Theo. Heb je      iets te doen? 

Theo             Nee, nog niet. 
Willem          Ik ga      naar een foto-expositie in de Nieuwe Kerk, op de Dam. 

Theo             Welke expositie? 

Willem          Een selectie van World Press Photo. Ga      mee? 
Theo             Ja, leuk.      spreken we af en hoe laat? 
Willem               11 uur op de Dam,      de Nieuwe Kerk, oké? 
Theo             Ja, dat is prima.      zaterdag! 
Willem          Oké, tot dan!
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Thema 2 feesten en familie 
 
Oefening 3 
Mila    Willem, ik heb een mailtje van Simone, een uitnodiging voor      verjaardag. Ze 

wordt 25 jaar en geeft zaterdag een     . 
Willem Oh, leuk, daar gaan we naartoe. 

Mila    We moeten wel nog een cadeautje     . Wil jij dat doen? Ik heb      tijd. 
Willem Ja hoor, dat doe ik! Wat zullen we Simone geven? Een flesje      misschien, of 

een fles wijn? 
Mila    Nee, geen parfum. Ze houdt      van parfum. En een fles wijn, dat is toch geen 

cadeau voor een     , man! Maar ze leest graag. We geven haar een boek! 
Willem Dat is een      idee. Ik ga morgen wel even langs de boekwinkel op het     . 

 
Simone Leuk dat jullie er zijn! Kom binnen. 
Mila         met je verjaardag. 
Willem Van harte! 

Mila    Alsjeblieft! Ik hoop niet dat je het al hebt. Maar ik      het bonnetje nog. Dan kan 
je het ruilen. 

Simone Dank je wel! Nee, dit boek heb ik nog niet, maar ik ken de     . 

Oh, koffie, thee en taart staan daar op de     . Pak zelf maar. 
Mila    Oké! Ik neem een      thee en een stukje taart. Wat wil jij, Willem? 
Willem Geef mij maar een kop koffie en een      taart. 

Dank je, lekker! 

Hé, Pieter! Gefeliciteerd met Simone. 

Pieter Dank je, gezellig dat jullie er zijn! Oh, dit is Carla, de      van Simone. 
Willem Hoi Carla, ik ben Willem, en dit is Mila, mijn     . 
Mila    Hallo. Dus jij bent de zus van Simone? Ja, ik zie het, je lijkt veel op haar. 
Carla  Ja, dat zegt     . Eh…jij komt niet uit Nederland, hè? 
Mila    Nee, dat klopt, ik kom uit Peru, maar ik      nu twee jaar in Nederland. 
Carla  Heb je      of zussen? 

Mila    Ja, ik heb twee      en een zus. Ze wonen in Peru. 
Carla  Wonen ze nog bij je     ? 
Mila    Mijn broers wonen      meer thuis. Ze zijn getrouwd. Mijn zus is 17. Ze doet dit 

jaar eindexamen. Ze woont bij mijn     . Mijn moeder is zeven jaar geleden 
overleden. 

Carla  O, wat erg voor je! Mis je      familie? 
Mila    Ja, natuurlijk, maar ik voel me hier ook     , hoor. Woon jij nog bij je ouders? 
Carla  Ja, maar ik ben wel op      naar een kamer. Mijn ouders wonen in Abcoude. Ik 

      in Rotterdam. Ik reis elke dag met de     . Dat vind ik niet leuk. 
Hé, ik hoor salsamuziek. Zin om te dansen? 

Mila    Ja, leuk! Ik      dol op salsa. 
Carla  He jongens, komen jullie ook     ? 

Pieter Nee, sorry dames. Salsa is niks voor mij. Maar Willem is een      danser. 
Willem Ja, hardrock, daar kan ik op dansen, maar salsa, nee, dank je. 

Pieter Wil je een     , Willem? 
Willem Ja, graag!
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Oefening 11 

Ik ben geboren in Eindhoven. Ik heb een zus en een broer. 
Mijn zus heet Marian en is 32. Ze woont in Nijmegen. Ze is      en heeft twee kinderen. 
Haar zoon is 3 jaar en heet Joep.      dochter is 1 jaar en heet Iris. Marian werkt drie 

dagen per week als docent Frans op een      school. Haar man heet Vincent. Hij werkt 
vier dagen per week bij een bank. Joep en Iris gaan      dagen per week naar de crèche. 
Mijn broer heet Michiel en is 25. Hij woont bij mijn      in Eindhoven. Hij is bijna klaar 
met zijn studie natuurkunde. Op dit moment heeft hij      vriendin. 

Mijn moeder heet Annie en is 57 jaar. Ze werkt drie dagen per week als verpleegkundige 
in het     . Ze vindt het fijn dat Michiel nog thuis woont. 
Mijn vader heet Jeroen en is 59 jaar. Hij      fulltime als accountant. 

 
Oefening 12 
Mijn naam is Bep de Graaf, en mijn man heet Harrie. Mijn man en ik zijn dit jaar      jaar 
getrouwd. We wonen ook al      jaar in deze   _ in Enschede. We hebben zes kinderen: 

vier zonen en twee dochters. De oudste zoon heet Jos. Hij is      jaar. Hij is      jaar 
getrouwd met Gerda. Ze      in Groningen. Jos en Gerda hebben twee dochters: Emma 
en Anne. Onze tweede zoon heet Karel. Hij is      jaar. Hij is al      jaar pastoor en 
woont in Roermond. Onze derde zoon is Arthur. Hij is      jaar. Hij is      jaar getrouwd 

met Susan. Ze wonen in Arnhem. Arthur en Susan hebben één zoon: Maarten. Dan komt 
onze dochter Judith. Zij is helaas op 10-jarige leeftijd     . Onze vierde zoon is Thijs. Hij 
is      jaar. Hij is      jaar getrouwd met Daniëlle. Ze wonen in Nijmegen. Ze hebben drie 

kinderen. Hun oudste zoon heet Pepijn en hun dochters heten Karin en Michelle. Karin is 
getrouwd met Bas en ze hebben een zoontje van      maanden. Hij heet Joris. Onze 
jongste dochter is Mirjam. Ze is      jaar. Ze is sinds      jaar gescheiden. Met haar 
dochter Doris woont ze in Apeldoorn.
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Thema 3  Boodschappen doen en winkelen 
 
Oefening 2 

Bij de bakker 

Bakker          Wie is er      de beurt? 
Willem          Ik ben! 
Bakker          Zegt u      maar. 
Willem          Ik wou graag een      bruin. 
Bakker          Licht of     ? 
Willem          Lichtbruin alstublieft. 

Bakker          Gesneden? 
Willem          Ja, graag. 
Bakker          Anders nog     ? 

Willem          Zes      witte broodjes, graag. 

Bakker          Anders nog iets? Krentenbollen misschien? Ze zijn in de aanbieding     . 

Zes krentenbollen voor € 1,50. 
Willem          Dat is      duur! Oké, ik neem er zes. 
Bakker          Dat is het? 
Willem          Ja, dat is het. 

Bakker          Dat is € 4,20.  

Willem           Alstublieft, € 4,20. 

Bakker           Dank u     . Tot ziens. 

Willem           Tot ziens. 
 
Bij de slager 
Slager           Wie kan      helpen? 
Willem           Een half pond gehakt, _  . 
Slager           Anders nog     ? 

Willem          Ja, twee hamburgers, alstublieft. 
Slager           Oké, twee hamburgers. 
Willem          En      wat vleeswaren: anderhalf ons ham en een ons salami. 
Slager           Kijk eens, alstublieft. Dat is alles? 
Willem          Ja. 

Slager           Dat is dan € 7,20, alstublieft. 
Willem          Ik heb alleen een      van € 50,00. 
Slager           Geen probleem. Alstublieft, met € 42,80. Tot ziens. 
Willem          Tot ziens en      weekend! 

 
Bij de groenteboer 

Groenteboer  Wie is er aan de     ? 

Pieter            Twee      bananen alstublieft. 
Willem          Sorry, maar ik ben aan de     . 
Pieter            Oh, sorry, hoor. He, Willem … wat toevallig, jij ook     ? 
Willem          Verdomd, het is Pieter! Hoe      het? 
Pieter            Prima, en met jou? 

Willem          Ook     . Het was gezellig      op het feestje van Simone. 
Pieter            Ja zeker. 
Groenteboer  Eh.., heren, wie mag ik     ? 

Pieter            Oh, sorry, mevrouw. Hij is     . 

Willem          (ironisch) Dank je, je bent een echte heer. Eh, mag ik één krop sla en een 

      komkommer. 

Groenteboer  Een krop sla, een komkommer…alstublieft. Anders nog     ? 
Willem          Anderhalf pond tomaten. 
Groenteboer  Ja. 

Willem          En dan nog      sinaasappels en een kilo appels. 

Groenteboer  Kijkt u eens. Oh…we hebben vandaag een speciale     . Eén kilootje 
bananen voor € 1,00.
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Willem          Nee, dank u. Dat was _  . 

Groenteboer  Prima. Dat is € 6,10 bij elkaar. Wilt u een     ? 
Willem          Ja graag. Alstublieft, € 6,10. Dank u wel. 
Groenteboer  Tot ziens en      weekend. 

Willem          U ook. Hé Pieter, ik zie je! 
Pieter            Ja, doei! 

 

 
 
 

Oefening 10 

Fragment 1: in de kledingwinkel 

Verkoopster   Kan ik      misschien helpen? 

Mila              Nee, dank u. We kijken even rond. 
Verkoopster   Prima! Als ik      helpen, hoor ik het wel. 
Mila              Kijk, Hier hangt een   _ rok. Maat 38, dat is goed, denk ik. Wat vind jij? 

Simone         Hij is leuk! Je moet      even passen, denk ik. 
Mila              Ja. Eh, mevrouw, waar zijn de paskamers? 
Verkoopster   De paskamers zijn daar, achterin de     . 

 
(in de paskamer) 

Mila              Jammer, de rok is te klein. Heeft u      ook in maat 40? 

Verkoopster   Ik zal even voor je kijken. 

Nee, helaas. Ik heb wel een zwarte in      40. 
Mila              Leuk! Die wil ik ook graag passen. 

      zit goed. 
Simone         Mooi! 
Mila              Heeft u misschien een grijs vest bij deze     ? 

verkoopster   Jazeker! Hier, alsjeblieft. 

Mila              Zo, even aantrekken…Simone, kijk eens! 
Simone         Hartstikke leuk. Dat vest staat      bij die rok. 

Mila              Het zit ook lekker. Zal ik      allebei nemen? 
Simone         Ja, dat moet je doen! 
Mila              Oké, ik ga even afrekenen. 

Simone         Prima, dan      ik vast naar de schoenenzaak aan de overkant. Ik wil een 
paar laarzen kopen. 

Mila              Ja, dat is goed. Ik zie      zo. 
Verkoopster   Heb je een keus gemaakt? 
Mila              Ja, ik neem de rok en het vest     . 
Verkoopster   Prima. … alsjeblieft, dat is dan €79,90. 
Mila              Kan ik     ? 

Verkoopster   Natuurlijk. Ga je gang. Mila               
Dank u wel. Tot ziens. verkoopster    Tot 
ziens. En veel      ermee! 

 

 
Fragment 2: in de schoenenzaak 

Mila              En… heb je al wat leuks gezien? 

Simone         Ik vind die bruine laarzen met die hoge      mooi. En die verkoper ziet er 
ook niet slecht uit. Eh…meneer, heeft u deze laarzen in maat 39. 

Verkoper       Een ogenblikje, ik zal even voor      kijken. 

Alstublieft, maat 39. 

Simone         Ik zal even passen. Eh ..., nee, ze zijn een      te groot. Heeft u ook maat 

38? 

Verkoper       Ik ga weer even kijken. Een     , ik ben zo terug. … 

Nee helaas. We hebben ze niet in maat 38. Maar we hebben wel een ander 
model bruine laarzen. Kijk, hier staan     . Wilt u ze passen?
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Simone         Oh ja, die vind ik ook mooi. Ik probeer ze even. 

Ja, ze zitten prima. En ze      ook goed. Wat kosten ze? 

Verkoper       €139,00. 

Simone         Sorry, maar dat is een beetje boven mijn budget. 
Verkoper       Tja, op dit moment hebben we      niet goedkoper. 
Simone         Jammer! 

Verkoper       Maar volgende week krijgen we nieuwe modellen     . Die zijn niet zo 
duur. 

Simone         Hoeveel dan? 
Verkoper            honderd euro. 
Simone         Oké, dan kom ik      week weer even kijken. 

Dank u wel. Tot ziens. 
Verkoper       Tot ziens, dames. 
Simone + Mila Doei… 

Buiten 

Simone         Wauw, wat een stuk, hè! 

Mila              Nou, best een lekker ding, ik ga volgende week weer mee. 
 

 
 
 

Oefening 17 

Mila    Ik heb zin in koffie      gebak. 

Simone Nou, ik heb ook wel trek in iets. Zullen we naar café De Bolle     ? Daar 
hebben ze      cappuccino. 

Mila    Prima. 
 
(in het café) 

Ober   Goedemiddag, dames, zeg      maar. 

Mila    Twee cappuccino’s graag. Hebben jullie ook   _? 
Ober   Ja, we hebben verse appeltaart of chocoladetaart. 

Simone Ik wil      een stukje appeltaart. 
Ober        slagroom? 
Simone Ja, graag. En wat      jij, Mila? 

Mila    Ik neem de chocoladetaart, maar      slagroom. 
Ober   Prima. Het komt er zo aan. 

 
Simone Jeetje, hij lijkt een beetje op die verkoper      de schoenenzaak. Hetzelfde 

postuur, dezelfde stem. 
Mila    Ja, inderdaad. Misschien zijn het wel     . 
Simone Wie weet, maar deze is dan wel het lelijke     . 

(Simone en Mila lachen, dan komt de ober met de bestelling.) 
Mila    Stil, joh, daar komt     ! 
Ober   Zo, dames, kijk eens, twee cappuccino, een appeltaart en een chocoladetaart. 
Mila en Simone (half lachend): Dank u wel. 

 
Mila    Meneer,      we de rekening? 
Ober   Ja natuurlijk. Heeft het gesmaakt? 
Simone Ja, het was     ! 
Ober   Dat is € 11,20 bij elkaar. 

Mila    € 12,00, alstublieft. Het is      zo. 

Ober   Dank je wel en nog een      dag verder! 
Mila    U ook.
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Thema 4  vervoer 
 
Oefening 2 

Mila    Kom op, Willem! We moeten      gaan. Anders komen we te laat. Onze      naar 

Schiphol vertrekt over een     ! Als we nu gaan lopen, komen we nog _   tijd op 
het station. En ik heb _   geld voor een taxi. 

Willem Ja, ja, ik kom! 
 
(10 minuten later, op het station) 

Willem Ik ga even kaartjes   _. Van welk spoor vertrekt      trein? 

Mila    Even kijken, van spoor 3b. Schiet op, het is 10.20 uur, we      nog drie minuten. 

 
Omroeper      Dames en heren, de intercity naar Schiphol, Leiden en Den Haag Centraal 

van 10.23 uur heeft een      van 10 minuten. Deze trein vertrekt vandaag van 
spoor 8a. Herhaling: de intercity naar Schiphol, Leiden en Den Haag Centraal van 
10.23 uur heeft een   _ van 10 minuten en vertrekt vandaag van spoor 8a. 

 
Willem Ik heb de     . 
Mila    We moeten naar spoor 8a. De trein heeft     . 
Willem Nou, dan hebben we nog      genoeg. 
Mila    Ja, maar ik wil die trein absoluut      missen. 

Ik kan niet wachten! Ik wil      vader en zus zo graag weer zien. 

Willem Rustig maar. Het is bijna 10.30 uur en      vliegtuig landt pas over een uur. Dus 
je moet nog even geduld     . 

 
Omroeper      Dames en heren, de vertraagde intercity naar Schiphol, Leiden en Den 

Haag Centraal van 10.23 uur komt      enkele minuten binnen op spoor 8a. Herhaling: 

dames en heren, de vertraagde intercity naar Schiphol, Leiden en Den Haag Centraal van 

10.23 uur komt      enkele minuten binnen op spoor 8a. 

 
Mila    Hè, hè, daar komt de trein. Ah, het is een dubbeldekker. Zullen we      of 

beneden gaan zitten? 
Willem We gaan beneden zitten. 

Mila    Waarom niet     ? 

Willem Omdat het daar vaak vol zit. Beneden is      wel plaats. 

 
Conducteur  Goedemorrugu…., plaatsbewijzen, alstublieft. 

Mila    Mijn vriend heeft de     . 
Willem Ja, momentje graag, even zoeken … shit,      zijn die dingen? 
Mila    Ja, dat weet ik toch niet! In de binnenzak van je      misschien? 

Conducteur  Ach, doet u maar rustig aan, hoor, we hebben de     . 
Willem Ah, ja, hier heb ik ze. Alstublieft. 
Conducteur Even kijken …., ja hoor, in orde. _   reis! 
Willem en Mila Dank u wel. 

 

 
 
 

Oefening 6 

Peter 
Ik ga      week naar Berlijn. Een vriend van mij      daar. Eerst      ik de taxi naar het 
station. Dat is      maar het is makkelijker en sneller dan met de     . Ik ben dan in 10 

minuten      het station. Daarna ga ik met de trein naar Amersfoort. Daar moet ik    
op de trein naar Berlijn. In totaal      ik 6 uur in de trein. Ik neem een      en 
tijdschriften mee. Dan kan ik      lezen. In Berlijn neem ik de metro naar het huis van 
mijn vriend. Dat      nog een half uur.
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Olga 

We willen in de      naar het eiland Schiermonnikoog gaan. Daar gaan we lekker 
wandelen en     . We hebben      auto, dus we gaan met het openbaar vervoer. Eerst 
      we naar het station, want het station is     , vijf minuten lopen. Dan nemen we de 

trein naar Groningen. We zijn twee uur      naar Groningen. Daar nemen we de bus naar 
het plaatsje Lauwersoog. Dat duurt een      uur. In Lauwersoog      de boot naar 
Schiermonnikoog. Na drie kwartier komen we aan op het     . Daar   _ we een fiets en 
dan fietsen we in 10 minuten naar de camping. 

 
Jaap 
Ik woon in Eindhoven en mijn      woont in Engeland. Ik ga      jaar bij hem op bezoek. 
Ik ga met de auto naar Schiphol. Als er      files zijn, duurt dat ongeveer anderhalf uur. 

Op Schiphol      ik de auto en neem ik het vliegtuig naar Londen. De vlucht is maar     ; 
in één uur ben ik in Engeland. Mijn broer haalt      daar met de auto op. Na twee uur 
rijden komen we bij zijn huis. 

 

 
Oefening 10 

Fragment 1: Op het station, bij de kaartautomaat 

 
Mila    Even kijken…bestemming Maastricht…. weekendretour Amsterdam-Maastricht… 

twee kaartjes. Zo, dat is     , 42 euro per retour! 

Simone         Nee, joh, we hebben toch een kortingskaart! Dus we      met 40% korting 
reizen. Even opnieuw. _   bestemming Maastricht .. weekendretour met korting… 
dat is 25 euro      retour. Ik betaal wel even met mijn pinpas. 

Mila    Oké, als jij het treinkaartje betaalt, dan      ik in Maastricht onze lunch. Op welk 

      moeten we zijn? 

Simone         Ik denk spoor 2A, maar ik kijk even op het vertrektijdenbord in de     …. 

Ja, dat klopt, spoor 2A. Kom, we moeten rennen, de trein      over 5 minuten. 

 
Fragment 2: In de trein 

 
Man    Zo, dames. Op weg naar het zuiden? 

Mila    Ja, we gaan een      naar Maastricht. 
Man    Ah, goed plan. Ik ga daar      naartoe. Ich kom zelluf oet Mestreech! 
Mila    Pardon, wat zegt u? 
Man    Oh, dat was Maastrichts dialect. Dat     : ‘Ik kom zelf uit Maastricht’. 

Simone         Oh, als u uit Maastricht komt, heeft u vast wel wat tips voor     . 
Man    Natuurlijk! Wat willen jullie weten? 
Simone         Waar      de meeste cafés en terrasjes? 

Man    Dan moet je naar het Vrijthof, een      plein in het centrum. Er zijn veel 

restaurants en cafés met terrasjes      het plein. Op het plein staan      mooie 

kerken, de Sint Servaas en de Sint Jan. Maar je kan ook naar het Onze Lieve 

Vrouweplein gaan. Dat is kleiner en er zijn veel      terrasjes. Ook hier staat een 

mooie,      kerk: de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. 

Mila    Oh, interessant. Ik ga graag oude kerken     . En jij, Simone? 

Simone         Nou, misschien een of twee kerken,      dan geloof ik het wel. Eh, 
meneer… waar kunnen we goed     ? 

Man    Nou, ik houd niet zo van winkelen, maar Maastricht is een      winkelstad. De 
bekendste winkelstraat is de Grote Staat. Ook _   de Markt zijn veel winkels en 
een mooi overdekt winkelcentrum. En als je boeken wilt kopen,      dan naar de 

grote boekwinkel vlakbij het Vrijthof. Die winkel is heel speciaal omdat hij in een 
oude      is gevestigd! 

Simone         Goh, leuk. Nou, die kerk wil ik wel van binnen     . 
Mila    En zijn er ook mooie musea in Maastricht?
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Man     Ja, er zijn      musea, maar het bekendste museum is het 

Bonnefantenmuseum. Het is een mooi gebouw aan de rivier de Maas. Dat      je 

zeker bezoeken! 
Simone         Dank u wel voor de tip. En nog iets, waar kunnen we gezellig      stappen? 
Man    Stappen? 
Simone         Ik bedoel,      zijn de leuke kroegen en disco’s? 

Man    Oh, leuke kroegen… Ja, die vind je overal in het centrum,      in elke straat. En 
disco’s...tja, dames, daar ben ik te      voor, dat weet ik niet. 
Mila (lachend) Ja, natuurlijk, sorry. Maar die zullen we ook wel     . 

 
Fragment 3: Bij aankomst op station Maastricht 

 
Man    Nou, dames, veel plezier      Maastricht. 
Mila en Simone        Dank u wel, en nog bedankt voor uw suggesties. 
Man    Graag gedaan! Ik maak graag reclame voor      eigen stad. 
Mila    Oh, meneer…nog een vraag. Hoe komen we      het centrum? 

Man    Oh, dat is makkelijk. Je      de bus nemen, lijn 1 en lijn 2 stoppen op de markt. 

Maar      zijn nog jong, je kan ook te      gaan. Het is 10 minuten lopen. Je gaat 
vanuit de stationshal     , en aan het eind van de straat de      over. Dat is de 

oude brug over de Maas. En dan kom je direct in het      centrum. 
Mila en Simone        Bedankt. Dag, meneer. 
Man    Daag!
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Thema 5  Vrije tijd 
 
Oefening 2 
Willem Zo, ik heb honger, zeg. Ik neem een broodje     , een kop tomatensoep 

en      kroketten. 
Linda  Ik neem alleen een kopje      en een salade. Kijk maar uit met die kroketten, dat 

is      voor de lijn. 

Willem Ach, ik kan het wel hebben. Ik ga      sporten, dan raak ik genoeg calorieën 
kwijt. 

Linda  O, dus jij      heel sportief? 

Willem Best wel! Vanavond ga ik tennissen, dat doe ik één      per week met een paar 
vrienden. En op zaterdagochtend voetbal ik     . Ook ga ik nog regelmatig naar 
een voetbalwedstrijd van PSV, de club      Eindhoven. 

Linda  PSV uit Eindhoven?? Ben jij dan      fan van Ajax? 
Willem Nee, natuurlijk niet. Ik ben      Amsterdammer, ik kom eigenlijk uit Eindhoven en 

ik ben al heel lang fan van PSV! Ze zijn al      kampioen van Nederland geweest, 
vaker dan Ajax! De laatste      hebben ze ook een paar keer verloren, maar 
volgende week spelen ze      in Eindhoven tegen Ajax, en dat gaat PSV winnen, ik 
weet het zeker. 

Linda  Tja, het zal wel! Ik heb een hekel      voetbal! 
Willem Maar ben je wel een   _ sportief? 
Linda  Vroeger was ik veel sportiever dan     . Ik heb in mijn studententijd veel 

gehockeyd, wel      keer per week! Helaas heb ik nu te weinig tijd om te sporten. 
Je weet hoe het is hier in het     . De werkdagen zijn lang, en dan heb ik    
geen energie meer om actief te zijn. Ik hockey nog wel één keer per week, op 
     . En af en toe ga ik met mijn vriend squashen. 

Willem En wat doe je verder in      vrije tijd? 
Linda  In het weekend ga ik   _ naar de bioscoop. Ik houd van films, vooral 

psychologische films. En ik ga      graag naar het theater, naar 
dansvoorstellingen, vooral ballet. En jij? Wat doe jij      het weekend? 

Willem Mij krijg je niet naar ballet, dat is      voor mij. Ik kom niet      in een theater, 
maar ik vind het leuk om met vrienden naar de      of naar een concert te gaan. 
Mila, mijn vriendin, die houdt veel van salsa, ze kan ook      salsa dansen. Maar 
salsa 

is      mijn favoriete muziek. Ik houd      van popmuziek en jazz. En van welke 
muziek houd jij? 

Linda   Ik luister graag naar klassieke muziek       ik houd ook van popmuziek. En ik    

een beetje klassiek piano. 

Willem Oh, leuk, dus jij bent      muzikaal? Nou, dat wil ik wel eens horen! 
Linda  Ach, ik speel niet echt goed. Ik      te weinig. Op de middelbare school heb ik een 

paar jaar les gehad, maar      niet meer. 
 

 
 
 

Oefening 11 

Gerard          Met Gerard Bruinsma. 
Agnes           Hoi Gerard,      Agnes. 
Gerard          He, Agnes, dat is      geleden. Hoe is het? 
Agnes           Oh, prima. Ik heb een hoop te vertellen.      we binnenkort weer eens 

iets afspreken? 
Gerard          Lijkt me leuk! We      inderdaad weer eens bijpraten. Heb je      en tijd 

om binnenkort een terrasje te pikken? 

Agnes           Prima! Kun jij vrijdag      je werk, om zes uur? 
Gerard          Nee sorry, dan kan ik niet. Kan jij zaterdag? 
Agnes           Even     , eh…zaterdagavond kan ik niet      zaterdagmiddag wel. 
Gerard          Oké. Zullen we dan zaterdagmiddag om drie uur      bij café ‘Bomans’? 

Agnes           Ja, gezellig. Tot zaterdag! Dan kletsen      verder. 
Gerard          Doei, tot zaterdag.
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Oefening 17 

Mila              Hebben jullie al plannen      het weekend? 

Simone         Nee, niet echt.      gaan we naar de bioscoop. Hebben jullie zin om mee te 
gaan? 

Willem          Naar      film? 

Simone         Dat weten we nog niet. Heb      een idee? 

Willem          In het Filmhuis      geloof ik een mooie Spaanse film. Ik weet alleen de 
titel niet meer… 

Pieter            Als      maar niet zo’n romantische flutfilm is! Het verhaal moet wel een 
beetje inhoud     , een beetje intellectueel, een beetje cultureel… 

Willem          Ach man, je      een snob. Maar goed, ik zal thuis nog wel even    
internet kijken en jullie dan een mailtje sturen met wat informatie. Komen 
jullie      de film dan bij      eten? 

Simone         Ja, gezellig! Het lijkt me trouwens       leuk om binnenkort met z’n    

weer eens naar een concert te gaan. 

Pieter            Goed plan! Nou, dan heb ik wel een suggestie.      drie weken speelt De 

Dijk op vrijdagavond hier in Amsterdam, in de Heineken Music Hall. 
Willem          Dat lijkt      fantastisch! Zijn er nog kaarten, denk je? 
Pieter                waren er nog kaartjes. Zal ik      vier kaartjes reserveren? 

Mila              Sorry, maar ik ken De Dijk niet… Wat is dat voor band? 

Simone         Ze      Nederlandstalige rock, soul en blues. Ze maken echt te gekke 
muziek! En ze bestaan al      dan 25 jaar. 

Mila              Lijkt me leuk! Dus Pieter, jij regelt de     ? 
Pieter            Doe ik!
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Thema 6 Wonen 
 
Oefening 2 
Makelaar       Goedemorgen. Welkom op      kantoor. Mijn naam is Mirella van der Veer. 
Mila              Hallo, ik ben Mila Aragonez. 
Willem          Hallo, Willem van Dijk. 

Makelaar       Kan ik      iets te drinken aanbieden? Koffie of thee? 
Mila              Koffie, graag. 
Willem          Voor      ook. 

Makelaar       Zo, kijk eens, twee koffie. Nou, wat kan      voor jullie doen? 

Willem          De situatie is als volgt. Ik woon al zes jaar op een etage in het centrum en 

   twee jaar woon ik daar samen met mijn vriendin. Die etage is eigenlijk 
te klein voor ons tweeën en de      is ook best hoog. We willen graag een 
woning kopen. 

Makelaar       Dat begrijp ik. En wat _   jullie? Hebben jullie al een beetje een idee? 
Willem          We zoeken een      met een ruime woonkamer en minimaal twee 

slaapkamers. 

Mila              En als het kan, ook een tuin of een balkon. Ik _   graag buiten. 

Willem          Oh ja, ook     : we houden niet zo van klussen en we hebben ook niet veel 
tijd. Dus het huis moet      onderhouden zijn. 

Makelaar       Hmmm. Dan kunnen jullie het beste een relatief nieuw huis kopen. In welke 

      zoeken jullie? 

Willem          Dat maakt ons niet zoveel uit, maar liever      in het noorden van de stad. 
Mila              Nou, het liefst wil ik in het centrum blijven, maar dat is waarschijnlijk te 

duur voor ons. Wat      u? 

Makelaar       Tja, dat ligt eraan. Wat is jullie budget? 

Willem          We zijn bij de bank      voor een hypotheek. Op basis van onze inkomens 
kunnen we een hypotheek van maximaal € 250.000     . Dus we zoeken 
een huis in die prijsklasse of iets goedkoper. 

Makelaar       Oké, dat is duidelijk. Een huis met een tuin in het centrum is      te vinden 

voor die prijs, maar even      het centrum heb je genoeg keus. Daar zijn 
de huizenprijzen de laatste tijd iets gedaald door de kredietcrisis. Dat is 
gunstig voor starters op de woningmarkt, zoals     . 

Willem          Oh, dat is goed om te horen. 

Makelaar       Hier heb ik een brochure van ons huizenaanbod in de      direct rond het 
centrum. Je kunt op prijscategorie zoeken, zie je? 

Willem en Mila: Oh ja… 

Makelaar       Kijk, op deze pagina’s staan alle      in de categorie van € 200.000 tot € 

250.000. Ik stel voor dat jullie die eens goed bekijken. 

Mila              Prima, dat gaan we doen. …. Oh,     , Willem, dit is een leuk huis! 

Willem          Ja, ziet er aardig uit. Maar laten we het totale aanbod      maar eens goed 
bekijken. 

Makelaar       Ja, je moet rustig de tijd nemen. Neem de brochure maar mee naar   _. 
En als er iets bij zit wat jullie aanspreekt, kunnen we      gaan kijken. Dan 
maken we een afspraak voor een bezichtiging. 

Mila              Een bezichtiging? Wat bedoelt u? 
Makelaar       Dan gaan we het huis bekijken. 
Mila              Ja, leuk. Doen we. 

Makelaar       Oh ja, kijk ook op      website, daar staat de meest recente informatie 
over ons aanbod. 

Willem          Bedankt voor de informatie. Als er iets interessants tussen zit, nemen we 

weer      op. 
Makelaar       Prima, ik hoor nog van jullie. Tot ziens. 
Willem en Mila Tot ziens.
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Thema 7 
 
Oefening 2 

Willem moet met een sportblessure naar de huisarts. 

 
Mila              Hoi schat, lekker getennist? 
Willem          Niet echt. Het eerste half uur heb ik      gespeeld, maar toen maakte ik 

een verkeerde beweging. Nu heb ik zo’n      aan mijn linkerenkel. Volgens 
mij is hij dikker. 

Mila              Doe je sokken eens even uit. Ja inderdaad, deze enkel is      dan de 
andere. 

Willem          Au, kijk uit,      aankomen! 

Mila              Sorry, hoor. Tja, ik denk dat je even langs de huisarts moet. 
Willem          Ja, dat denk ik ook. Ik zal even bellen voor een     . 

 
Assistente     Goedemiddag, huisartsenpraktijk Notenbomenlaan. 
Willem          Goedemiddag, u spreekt met Willem van Dijk. Ik heb met tennissen een 

verkeerde beweging      en nu is mijn linkerenkel dik. Kan de dokter er 
even naar kijken? 

Assistente     Wanneer is het gebeurd?  

Willem           Vanmiddag om 13.30 uur     . 
Assistente      Hebt u al ijs op uw enkel gelegd? 
Willem          Nee, nog niet. Ik heb thuis pas      dat de enkel dikker was. 

Assistente     U kunt het beste uw enkel nu meteen koelen. Ik kijk even in de     . Kunt 
u over een half uur hier zijn? 

Willem          Ja hoor, dat is prima. Tot     ! 

Assistente     Tot     . 

 
Huisarts        Hallo, Willem. Ik heb   _ dat je last hebt van je enkel. Vertel eens. Wat is 

er gebeurd? 

Willem          Nou, ik was      met een vriend aan het tennissen. En ik heb een 
verkeerde beweging gemaakt en      ben ik door mijn linkerenkel gegaan. 
Hij is helemaal dik geworden. 

Huisarts        Zo… en hoe ben je      naartoe gekomen? 
Willem          Achterop de      van mijn vriendin. 
Huisarts        Kan je nog lopen? 
Willem          Ja, een beetje,      het doet pijn. Ik loop heel voorzichtig of ik hinkel. 

Huisarts        Doe maar even je schoenen en      uit. Dan zal ik even kijken. 
Kan je aanwijzen waar het      pijn doet? 

Willem          Hier. 

Huisarts        Als ik hier druk,      het dan pijn? 
Willem          Niet echt. 
Huisarts        En als ik hier     ? 

Willem          Au! Ja, dat doet ontzettend pijn! 

Huisarts        Draai eens met je enkel naar     . En naar     . Trek je tenen naar je toe. 

Mmm, ja, ik zie dat je niet de hele beweging kunt maken. Goed, je enkel is 

   niet gebroken. Hij is gekneusd. De assistente zal een rekverband 
aanbrengen. Je moet het      één week omhouden. Je mag er gewoon op 

  , maar niet door de pijn heenlopen. Als je over twee weken nog last 
hebt, moet je terugkomen. Dan      je misschien naar de fysiotherapeut. 

Willem          Oké. Dus één week verband en na twee weken eventueel terugkomen en 

naar de fysiotherapeut. Bedankt, dokter. 
Huisarts        Graag gedaan. En      met het herstel.
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Oefening 17 

Ik ben Vivianne Koenders. Ik ben huisarts      2006 hier in Emmen. Ik had één 

dochtertje toen ik hier _   werken. Nu heb ik twee dochters en een zoontje. We wonen 

ook hier in de     . We hebben een soort familiebedrijfje. Ik werk er natuurlijk, mijn 

vader werkt er en mijn moeder werkt ook al   _ jaar in de praktijk. Dus we doen het 

echt een beetje met zijn allen. Mijn moeder doet het praktijkmanagement en werkt in de 
  . Ik ben huisarts geworden omdat ik eigenlijk altijd al wel      heb dat ik het heel erg 
leuk zou vinden. Toen ik vier     , ging ik al in een kartonnen doos zitten om visites te 

rijden enzo. Ja, daarna is dat eigenlijk zo gebleven. Dus toen      ik eigenlijk wel zeker 
dat ik huisarts wilde worden. Het is gewoon het      vak. Je ziet mensen zoals ze zijn, in 
hun werkkleren en met hun      en met hun omgeving.
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Thema 8 
 
Oefening 2 

Willem          Mila, wat      we de komende zomervakantie gaan doen? 

Mila              Ik wil graag weer naar Peru om mijn familie en vrienden te     . 

Willem          Ja, hoor, dat dacht ik al. Nou, ik heb geen      om weer naar Peru te gaan. 

De afgelopen      zomers zijn we daar ook al geweest. En als we      zijn, 
zijn we nooit helemaal vrij. We      natuurlijk weer op bezoek bij je familie 

en bij vrienden. Ik wil wel eens wat     ; bijvoorbeeld naar Griekenland. 
Mila              Ja, maar je      toch wel dat ik mijn familie en vrienden weer wil zien! 
Willem          Natuurlijk, dat snap ik, maar je vader en zus zijn      geleden nog bij ons 

op bezoek geweest. 

Mila              Hoezo      geleden? Jongen, dat is alweer vier maanden geleden, hoor. 
Willem          Nou, dat valt toch wel mee, dat is      zo lang geleden! Ik vind dat je ook 

wel eens aan      mag denken. Ik heb maar drie weken      in de zomer en 

ik wil nu eens ergens anders naartoe. Zo erg is dat toch niet?! 

Mila              Ik vind het egoïstisch van je. Jij hebt je familie en vrienden      hier in 

Nederland. Ik niet. 

Willem          Ik egoïstisch… Waarom      je dat nou? De      twee jaar hebben we 

gedaan wat jij wilde. Wie is hier nou egoïstisch? 
Mila              Ja, ja, het is al goed. Oké… Wat wil jij dan doen? 
Willem          Ik wil graag      een Grieks eiland. Lekker genieten van de     , de zee en 

de natuur. Op zo’n eiland kunnen we      wandelen of culturele uitstapjes 
maken, maar ook lekker in de zon liggen. Wat      jij? 

Mila              Je weet dat ik in de vakantie      wil uitrusten, lekker lui zijn: op het 

strand liggen, met een      in de zon, op een terrasje zitten, lekker eten en 
drinken. 

Willem          Nou, dat kan daar prima. We kunnen bijvoorbeeld      een activiteit doen 

en dan      relaxen op het strand. En als jij geen zin hebt om te wandelen, 
dan ga ik toch gewoon een keer     . 

Mila              Ja, dat is zo. Trouwens, ik heb van Simone veel      verhalen over 
Griekenland gehoord. Zij heeft vorig jaar een boottocht langs een paar 
eilanden gemaakt. Ik kan      nog wel wat tips vragen. 

Willem          Oké! Dan kijk ik ook even op internet waar we naartoe kunnen gaan. 
Mila              Dat is goed, schat! En, eh…zullen we dan aan het      van het jaar, zo 

rond Kerstmis en Nieuwjaar, nog een      naar Peru gaan? 
Willem          Ach, liefje, dat zien we dan wel weer. Dat is nog zo ver weg!
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Oefening 7 

Interviewer   Marleen, hoe lang      je nu in Moskou? 
Marleen         Tweeënhalf jaar geleden ben ik met mijn man naar Moskou     . Hij moest 

voor zijn       hierheen. Ik heb mijn baan opgezegd en ben met    
meegegaan. 

Interviewer   En hoe vind je het om _   Moskou te wonen? 

Marleen         Nou, er zijn dagen dat ik het geweldig vind, maar ook      dat ik weg wil. 

Bijvoorbeeld, als er dingen misgaan met visa, of als we      maanden 
moeten wachten op internet. Maar het is ook spannend om hier te wonen, 
      in zo’n onvoorspelbare wereldstad. Je verbaast je      dag! 

Interviewer   Hoe zit het met de taal?      je goed Russisch? 

Marleen         De eerste zeven maanden heb ik bijna      een paar uur Russische les 
gehad. Pas op mijn      en met ons kindermeisje ben ik het een beetje 
gaan spreken. Ik      nu simpele, alledaagse gesprekjes voeren, maar 
diepzinnige of emotionele gesprekken vind ik nog steeds lastig. 

Interviewer   Ben je al gewend aan de chagrijnige Moskovieten? 
Marleen        Ach, ik heb er niet zo’n last van. Er is wel een _   verschil tussen hoe ze 

thuis zijn en hoe ze op      zijn. Ik bedoel, als je bij ze op bezoek bent, zijn 
ze      heel hartelijk en gastvrij. Maar op straat zijn ze      heel bot, daar 
is het echt ieder voor zich. 

Interviewer   Waarover heb je je het      verbaasd? 

Marleen         Wat echt gek is, is hoe de mensen hier in de rij     : ze staan bijna boven 
op je, heel      tegen je aan. Dat vond ik in het begin heel vervelend. En 
dan dat waanzinnige     ! Iedereen gooit zijn      levensgevaarlijk voor die 

van een ander, maar niemand wordt kwaad.   _ doet dat zo. 
Interviewer   Hoe lang      je nog in Moskou, denk je? 

Marleen         Mijn man heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar. Daarna willen we 
wel weer      naar Nederland of naar een warm land. 

 

 
Oefening 14 
Carla en Tim komen uit Leeuwarden. Ze zijn allebei      in 1979. Ze hebben allebei op de 
hotelschool gezeten. Tim      in het dagelijks leven salesmanager, een zakelijke dertiger 

die graag plant. Zijn      is om samen met Carla naar een warm land te vertrekken. 
Carla is een     , ambitieuze vrouw en ze werkt als directiesecretaresse. Maar diep in 
haar hart is ze toch avontuurlijker dan anderen     . Samen met Tim is ze op zoek naar 
een grotere uitdaging. 

 

 
Doris en Julius uit Alkmaar zijn veertigers en zitten nog vol idealen. Doris werkt vol 

passie      verpleegkundige in het plaatselijk ziekenhuis. Julius werkt als interim- 

manager in dezelfde sector. Doris en Julius hebben al een voorsprong op de andere 

stellen, want op hun grote      hebben ze al een bed-and-breakfast. Het hele jaar door 

ontvangen ze verschillende      gasten. 

Julius wil graag een bed-and-breakfast in Italië      die net zo succesvol is als hun eigen 
bed-and-breakfast in Alkmaar. 
Doris denkt ook dat Italië een prachtige      is om een bed-and-breakfast te beginnen, 
omdat het een heel mooi land is, met      mensen, een prachtige natuur, prachtige 
gebouwen en een heel mooi klimaat. 

 
Karin en Joshua komen uit Breda. Hij is 23 en zij is zes jaar ouder. Ze zijn het      stel 

van alle kandidaten. Ze zijn bevlogen, idealistisch, alternatief en     . Het jonge stel wil 

het      weg uit Nederland. 
Joshua restaureert      meubels in een kringloopbedrijf, zodat ze nog jaren mee kunnen. 
Hij is vrijgevig, creatief, onderzoekend, nieuwsgierig, aftastend, niet-materialistisch. 

De droom van Karin is om weg te gaan      Nederland om alle hectiek en de haast hier 
achter zich te laten. Ze wil      van de rust en de ruimte om zich heen.
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Oefening 21 

Presentator   Beste luisteraars, hier ben ik weer, mijn naam is Bart van der Ploeg. In ons 
programma over relaties      we vandaag over de eerste ontmoeting, 
oftewel ‘Hoe heb jij je partner     ?’ Pak de      en bel ons op 0800-707 

en misschien kom jij wel live in de uitzending met je unieke verhaal. De 
lijnen zijn nu open, 0800-707….ah, daar is de _   beller al, wie heb ik aan 
de lijn? 

Emma           Eh…hallo…hallo? Ben ik al in de uitzending? 

Presentator   Jazekerrr. Je spreekt met Bart, live in de uitzending. En      ben jij? 
Emma           Oh, hallo, je spreekt met Emma. Wat      dat ik in de uitzending… 
Presentator   Ja, Emma, kom maar op met je verhaal. Wie is je      en hoe heb jij hem 

ontmoet? 

Emma           Ja, hij heet Roderick, en eh.. we hebben      in de trein ontmoet. 
Presentator   Zo, in de trein. Dat is     . Vertel eens, hoe ging dat? 
Emma           Nou, ik      dus in de trein van Eindhoven naar Amsterdam, en toen   _ 

hij in Utrecht de trein in. En hij       de lege stoel tegenover mij, hij    
naar mij en … en toen _   hij…..eh… 

Presentator   Ja, ga door, ga door! Wat      hij? 
Emma           Hij     : ‘Is deze plaats vrij?’ En ik     : ‘Ja’. 

Presentator   Zo, jij durft! 
Emma           Ja, hihi, ik      het ook wel dapper van mezelf. 
Presentator   En hij      zitten, en toen      jullie in gesprek? 
Emma           Nou, niet meteen, eerst hebben we een paar keer naar elkaar gekeken. We 

   allebei een beetje onzeker. En na een tijdje      hij te praten. We _   
een kort gesprek, over niks eigenlijk, maar het      meteen. Ik      niet 
meer onzeker en      me snel bij hem op mijn gemak. 

Presentator   Goh, wat leuk voor je! En hoe is het verder gegaan tussen jullie? 
Emma           Nou, in Amsterdam      we allebei uitstappen, en toen hebben we onze 

mobiele nummers uitgewisseld. En twee dagen later      hij en      of ik 
met hem uit     . En dat heb ik gedaan. We zijn eerst een hapje gaan eten 
en daarna zijn we naar de film gegaan. Heel gezellig! 

Presentator   Goed, zeg! En vertel eens wat meer over Roderick. Hoe ziet hij eruit? 
Emma           Nou, hij is      zo knap, en hij is een stuk kleiner dan ik. Maar ja, ik ben 

vrij lang, 1 meter 90, de meeste mannen zijn      dan ik. 
Presentator   En dat vind jij      probleem? 
Emma           Nee, hoor, helemaal niet. Hij is in ieder geval heel      en heel grappig, en 

hij spreekt heel beschaafd Nederlands, maar hij is wel een beetje arrogant. 

Presentator   Zo…ja, dat moet ook wel, als je Roderick heet, haha…. En hoe lang kennen 
jullie elkaar al? 

Emma           Drie weken. 

Presentator   Drie weken, tjonge jonge! 
Emma           Ja, en      zien we elkaar weer. 
Presentator   Nou, Emma, ik wens je heel veel      met Roderick, en bedankt voor je 

verhaal. 

Emma           En ik vond het leuk om in de uitzending te zijn. En mag ik nog even de 
groeten doen aan… 

Presentator   Helaas, Emma, daar hebben wij geen      voor. Wij gaan naar de volgende 
beller, met weer een uniek verhaal! 0800-707…. Hallo, wie heb ik aan de 
lijn?.....(fade out)
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Thema 9 
 
Oefening 2 

Liesbeth        Taleninstituut Europa. U      met Liesbeth Bloemen. 

Willem          Goedemiddag, met Willem van Dijk. Ik wil      een cursus Spaans gaan 
doen. Ik heb een paar _   over jullie cursussen Spaans. 

Liesbeth        Hebt u al op onze website     ? 
Willem          Jazeker! Ik heb jullie cursusaanbod      de website gezien. 
Liesbeth        Oké… en voor welke cursus wilt u      inschrijven? 
Willem           Nou, dat weet ik nog niet, daarom bel ik juist. Ik spreek namelijk al    

Spaans. Mijn vriendin komt uit Peru en ik heb daar een paar maanden 
gezeten. Ik denk zelf dat ik op niveau 4 of 5   _ beginnen, maar dat weet 

ik niet zeker. Ik wil graag een      maken voor een persoonlijke intake om 
mijn niveau te bepalen. 

Liesbeth        Ja, dat kan. Ik      even de agenda erbij… Kunt u aanstaande 

vrijdagmiddag? 
Willem          Even kijken…ja, ik kan aan het      van de middag. Is dat     ? 
Liesbeth        Ja, kunt u      vier uur? 
Willem          Dat is prima. 

Liesbeth        Staat genoteerd. Als u zich bij onze receptie meldt, dan      een docent u 
ophalen voor een intakegesprek. Dan kunnen we uw      bespreken en uw 
niveau bepalen. 

Willem          Bedankt. En ik heb nog een vraag: is er nog plaats in de cursussen die 
begin      maand starten? 

Liesbeth        Momentje, ik kijk even in      cursusplanning…eh…de intensieve 
daggroepen zijn     . Maar in de avondgroepen is nog wel plaats. U kunt 

   uit cursussen van tien weken met twee lessen per week, of cursussen 
van twintig weken, met één lesavond per week. En ik heb nog een     : 
wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol. 

Willem          Kan ik me dan vrijdagmiddag na de intake      voor een cursus 

inschrijven? 
Liesbeth        Dat kan, maar dat doen we niet aan de balie, dat      u zelf doen via onze 

website. Dus als u      van onze docent een advies hebt gekregen, kunt u 

zich meteen via internet inschrijven. 
Willem          Dat is duidelijk. Dank u wel. 
Liesbeth        Graag gedaan meneer van Dijk, en tot vrijdag. 

 
 
 
 

Oefening 10 

 
Ik ben derdejaarsstudent bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit      Rotterdam. 

Ik studeer bedrijfseconomie,      ik het een interessante studie vind en ik zo een goed 

toekomstperspectief   _. De economische faculteit van de Erasmus Universiteit is de    

van Nederland en staat op de derde plaats in Europa.      ik na mijn studie naar het 

buitenland wil gaan, kan ik      naartoe. 
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te     . Economische onderwerpen kom je in het 
dagelijks      overal tegen. Het      jaar van de studie is niet zo boeiend. Dan krijg je 
veel basisvakken, en die zijn helaas niet      interessant omdat ze meer theoretisch en 

      praktisch zijn. Maar vanaf het      jaar wordt de studie pas echt interessant. 

De docenten zijn      verschillend, vind ik. Sommige docenten geven heel      college. 
Ze praten onduidelijk en vertellen precies wat er in het      staat. Anderen geven wel 
interessante     , ze vertellen veel over het onderwerp en geven leuke     . 
Er zitten 500 studenten op de faculteit economie. Ik ken ze dus niet allemaal,      ik heb 
goed contact met de medestudenten uit mijn studiejaar. De meesten vinden de studie 
      en werken hard maar we hebben het      ook erg gezellig.
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Naast mijn studie hockey ik twee keer per week;      trainen en zondagmiddag 

competitie spelen.      werk ik in een broodjeszaak om wat geld bij te verdienen. Ik werk 
daar      acht uur per week in de bediening. 

 

 
Oefening 13 
Ik heb communicatiemanagement      aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben nu 
projectmanager bij een internationaal reclamebureau. Ik vind      werk superleuk. 
Dagelijks heb ik contact met     , ik maak planningen en let op budgetten. 

Ik      officieel 40 uur per week, maar dat wordt      50 uur. Formeel werk ik van 8.45 
uur tot 17.30 uur maar in de praktijk      de werktijden flexibeler; om 9.00 uur is er bij 
ons nog bijna       op kantoor en om 18.00, 18.30 uur is bijna       er nog. Ik ga    
tussen 18.30 en 19.00 uur naar huis. 

Mijn werk is heel dynamisch. Ik      het fantastisch als we een mooi eindresultaat 
hebben bereikt. Het werken met internationale klanten vind ik soms wel      en 

vermoeiend, niet alleen door de taalproblemen      ook door de cultuurverschillen. Je 
moet      erg diplomatiek zijn, en dat lukt me niet     . Mijn leidinggevende heeft 
gelukkig veel ervaring met het werken in een internationale omgeving. Ik kan      altijd 
om advies vragen.
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Thema 10 
 
Oefening 2 
Ik ben 26 jaar geleden geboren in een      vlakbij Lima, in Peru. Ik ben de      van een 
gezin van vier kinderen. Ik heb twee broers en een zus. Mijn ouders   _ een boerderij en 
moesten hard werken. Ik      mijn ouders vaak helpen op het land of met het     . Soms 

vond ik dat vervelend       ik wilde liever met mijn vriendjes en vriendinnetjes    

spelen. 

Toen ik 17 was,      mijn moeder ziek. Ze kreeg kanker en moest      naar het ziekenhuis 
voor behandeling. Een jaar later bleek dat ze niet meer      kon worden. De laatste 
maanden hebben we thuis voor haar   _. En toen is ze overleden, dat is nu zeven jaar      
. Ze was een fantastische     . Ze werkte hard maar had altijd aandacht voor 

  . Als we uit school kwamen,      en aten we samen iets. ’s Avonds speelden we vaak 
nog een spelletje voordat we gingen     . Ze vond het erg      dat we goed ons best 
deden op school. Het ging goed met mij op school en ik haalde zonder      mijn diploma. 
Na mijn middelbare school vond ik      een leuke baan bij een bank in Lima. Mijn moeder 
was erg trots op mij. 
Na de dood van mijn moeder hebben we een moeilijke      gehad. Ik werkte fulltime 
maar mijn broers en zus zaten nog op     . Mijn vader had het druk met de boerderij en 

   moest voor mijn broers en zus zorgen. Dat was      in combinatie met mijn baan. 
Mijn broers werken      bij mijn vader op de boerderij. Dat gaat erg goed. Ze zullen de 
boerderij uiteindelijk van      vader overnemen. Mijn zus zit nog op school, ze doet dit 

jaar     . Ze weet nog niet wat ze daarna gaat doen. Voorlopig zal ze ook wel      de 
boerderij blijven. 
Zo’n vijf jaar geleden heb ik Willem     . Hij was voor zijn studie in Peru en af en toe 
kwam hij als      bij de bank waar ik toen werkte. Het was      op het eerste gezicht. Na 

vier maanden moest hij weer      naar Nederland. We hebben in die periode veel      en 
gemaild. Willem is nog      keer naar Peru gekomen en ik ben      keer naar Nederland 
gegaan. Twee jaar geleden ben ik      naar Nederland gekomen. Dat was een moeilijke 
     . Ik woon nu ver van mijn familie en      ze erg. We hebben      contact via mail en 

Skype. Ook was het moeilijk om een vaste      te vinden. Ik heb via uitzendbureaus 

verschillende baantjes gehad. Zo heb ik veel ervaring opgedaan en uiteindelijk vond ik 

mijn huidige baan op de      marketing van een bank in Utrecht. Mijn baan is best leuk 

maar ik wil      verder ontwikkelen.      wil ik in september beginnen met een studie 

economie in Amsterdam. Ik hoop dat ik in de      bij een internationaal bedrijf kan 

werken. 
 

 
 
 

Oefening 6 

Interviewer   Dimitris, vertel eens, wat is er in die 25 jaar   _? 
Dimitris         Eh…het interieur is aangepast: het sanitair, de vloer, de wanden, de   _ 

en de openslaande deuren. Ook hebben we hebben de menukaart 
regelmatig veranderd en uitgebreid met      mediterrane gerechten. 

Interviewer   En wat is      gebleven? 

Dimitris         De schilderingen aan de muur. Die zijn 25 jaar geleden      en nooit 
veranderd. En wijzelf natuurlijk! Wij zijn      geworden maar niet 
veranderd. We voelen ons hier helemaal     . We hebben nooit spijt gehad 

dat we      ons restaurant hebben gevestigd en niet in het centrum van de 
stad. Het is heel     , zo’n restaurant in een woonwijk, maar het geeft wel 
meer verantwoordelijkheid: je leert je      kennen en de gasten leren jou 

en je menukaart kennen. Ze verwachten altijd      kwaliteit, hetzelfde 
niveau. We zien hier   _ dezelfde mensen terugkomen. Dat zou met een 
restaurant in de binnenstad heel      zijn geweest, waar je elke avond 
andere gasten ziet. Voor velen zijn we een soort huiskamerrestaurant 

geworden:      komen hier eten, maar ook alleenstaanden voelen zich hier 
op hun gemak.



De opmaat © 2009 Maud Beersmans en Wim Tersteeg / Uitgeverij Boom 21 

 

 

Interviewer   En binnenkort      jullie feest vanwege het 25-jarig bestaan. 

Dimitris        Ja, dat wordt een      spektakel, met speciale menu’s en live Griekse 
muziek in het restaurant. 

Interviewer    Nou, veel       met de voorbereidingen. En …. wat verwacht je van de _   

jaren? Wat brengt de toekomst? Wil je      terug naar Griekenland? 
Dimitris         Ach, daar denk ik niet zo over na. We zitten hier      in Nederland en 

willen hier niet meer weg. Ik hoef niet terug naar Griekenland. We hebben 
hier zelf ook veel      gekregen, onze drie      zijn hier opgegroeid. We zijn 
hier met niets begonnen, maar inmiddels hebben we een grote,    

klantenkring opgebouwd. Ik herinner me nog hoe sommige gasten jaren 

   in ons restaurant kwamen met hun kleine kinderen. En moet je nu 
eens zien. Het gaat hard hoor, die kleintjes      opeens groot geworden, 

komen van de      school en krijgen hun eerste baan. Wie weet komen zij 
hier later ook weer met hun eigen     . 

Interviewer   Dimitris, veel      met het feest, en bedankt voor dit interview. 

Dimitris        Jij ook bedankt. En kom een keer gezellig      in ons restaurant. 


