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Herhalingsoefeningen De sprong, thema 5 

Antwoordmodel 

 
Oefening 1 

 

1. de stoep  het trottoir 

2. afnemen  dalen 

3. voornamelijk  vooral 

4. invoeren  introduceren 

5. groeien  toenemen 

6. toevoegen  erbij doen 

7. zogeheten  zogenaamd 

8. flink   erg 

9. het pand  het gebouw 

10. bieden   geven 

11. ontstaan  beginnen 

12. gezamenlijk  samen 

13. sober   zonder luxe 

14. voordelig  goedkoop 

15. aanvankelijk  eerst 

16. snappen  begrijpen 
 

Oefening 3 

Voorbeelden 

 

1. In de trein mag u niet zonder vervoersbewijs reizen. Als u dat toch doet, 

kunt u een boete krijgen. 

2. Gisteren kon Sophia niet naar de les komen. Ze had namelijk een afspraak 

bij de tandarts. 

3. Op donderdagavond kan je tot 21.00 uur winkelen omdat het dan 

koopavond is. 

4. We konden zaterdag niet bij jullie langskomen omdat onze auto het niet 

deed. 

5. Volgende week moet Carlo voor zijn werk een paar dagen naar Berlijn. 

Zijn baas heeft hem dat gevraagd. 

6. Zullen we vanavond naar de bioscoop gaan? Ik heb zin om iets leuks te 

gaan doen. 

7. Kinderen moeten elke dag groente eten maar dat vinden ze niet altijd 

leuk. 

8. Als kind mocht ik vaak met mijn opa naar de dierentuin. Dat vond ik 

fantastisch! 

9. Als kind wilde ik graag veel snoep eten, maar dat mocht niet van mijn 

ouders. 

10. Mag ik u iets vragen? Weet u welke bus naar het ziekenhuis gaat? 

 

Oefening 4 
Voorbeelden 
 

1. Aanvankelijk dacht ik dat ik nooit Nederlands zou kunnen leren. Later 

merkte ik dat het niet zo moeilijk was. 

2. Omdat de trein vertraging had, kwam ik te laat op mijn werk. 

3. We hebben in de kelder een noodpakket liggen zodat we bij een ramp eten 

en drinken hebben. 

4. Zodra de resultaten van het examen bekend zijn, krijgt u een bericht per 

e-mail. 

5. Deze week zijn de tomaten bij de supermarkt extra voordelig, dus heb ik 

twee kilo tomaten gekocht. 
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6. Als er een voetganger bij een zebrapad staat, moeten automobilisten 

stoppen. 

7. Terwijl Stephanie sinds haar 18e zelfstandig woont, woont haar oudere 

broer nog steeds bij zijn ouders. 

8. In Nederland is het verplicht om een legitimatiebewijs bij je te hebben. In 

mijn land is dat niet zo. 

9. Nadat u peper en zout hebt toegevoegd, moet u de deksel op de pan 

doen. 

10. We wilden drie weken kamperen in Nederland, maar halverwege de 

vakantie zijn we weer naar huis gegaan vanwege het slechte weer. 

 
Oefening 5 

 

     1. 1. rommel 

2. sociale controle 

3. voor een kamer in een studentenhuis kun je geen huurtoeslag 

aanvragen, en voor zelfstandige woonruimte wel 

 

2. Woonruimte is nooit helemaal ideaal. Elke woonruimte heeft voor- en 

nadelen. 

 

3. snel internet, een sportschool en de plannenmakers hopen ook op de 

komst van een wasserette, een boekhandel en een dvd-verhuurder.  

 

4. 30 % van de eerstejaars wil graag zelfstandige woonruimte. 

90 % van de ouderejaars wil graag zelfstandige woonruimte. 

De kleinste appartementen in het complex hebben een oppervlakte van  

28 m2. 

De grootste appartementen in het complex hebben een oppervlakte van  

60 m2. 

Het appartementencomplex heeft 22 verdiepingen. 

De douche in het nieuwe appartement van Ilona de Jong is ongeveer        

9 m2. 

Eén van de drie woontorens is 50 meter hoog, de andere twee zijn 70 

meter hoog. 

In het complex zijn 261 appartementen te koop en 728 appartementen te 

huur. 

 

 

Oefening 6 

1. Ik heb de rommel die op tafel lag, vanochtend opgeruimd. 

2. Het appartement dat ik graag wil huren, is 28 vierkante meter. 

3. De keuken waarvan 12 studenten gebruik maken, is erg vies. 

4. De koopappartementen die begin juli worden opgeleverd, zijn bijna 

allemaal al verkocht. 

5. Haar moeder met wie Ilona de woning inspecteert, is enthousiast over het 

appartement. 

6. Het studentencomplex waarin 728 huurappartementen zijn, ligt aan het 

Europaplein. 

7. De bouwvakkers die nu nog overal aan het werk zijn, zijn bijna klaar. 

8. Veel ouderejaars die het studentenhuis zat zijn, willen graag zelfstandige 

woonruimte. 

9. Het grote terras waar(op) alle studenten kunnen zitten, ligt tussen de 

woontorens. 

10. In de sportschool die op de benedenverdieping komt, kunnen de bewoners 

fitnessen. 
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Oefening 7 

Voorbeelden 

 

1 Ik ga verhuizen naar een appartement dat midden in het centrum ligt. 

2 Wij wonen in een appartement waar je heel comfortabel kan wonen. 

3 Johan is de collega met wie ik regelmatig samenwerk. 

4 Peter is de collega die sinds kort op onze afdeling werkt. 

5 U kunt het beste een auto kopen die niet te veel benzine verbruikt. 

6 Wij willen graag een auto kopen waarmee we veel bagage kunnen 

vervoeren. 

7 Ik ben op zoek naar een baan die interessant en uitdagend is. 

8 Mijn ideale baan is een baan waarin ik me verder kan ontwikkelen. 

9 De economische crisis is een thema dat veel in het nieuws is. 

10 De crisis rond de Euro is een thema waarover iedereen discussieert. 

 

 
Oefening 8 

Magie MacNeal – Amsterdam 

 

Waar in de wereld je ook bent 

Je denkt terug aan dat moment 

En weet niet waar je het van kent 

Maar opeens herinner je je weer 

Er was een eindeloze sfeer 

En die is er telkens weer 

 

In Amsterdam, Amsterdam 

is van alles aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

bestaat al eeuwen lang 

Amsterdam, Amsterdam 

de stad waar alles kan 

Amsterdam, Amsterdam 

iedereen die weet ervan 

 

Hier ben je werkelijk nooit alleen 

Je vindt een deel van iedereen 

in alle dingen om je heen 

Hier voelen zich alle mensen blij 

En in hun doen en laten vrij 

op het gevoel je hoort erbij 

 

In Amsterdam, Amsterdam 

Is van alles aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

Bestaat al eeuwen lang 

In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet 

Vind je dat wat je zoekt overal in overvloed 

Amsterdam, Amsterdam 

daar is van alles aan de gang 

Amsterdam, Amsterdam 

Bestaat al eeuwen lang 

 

Amsterdam, de stad waar alles kan 

Amsterdam, Amsterdam 

Iedereen die weet ervan 


