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Antwoorden Thema 9  Nederland 

  

Lezen 

 

Oefening 2 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen.  

1. c  

2. a  

3. Nederland is het land van tulpen, kaas en molens. 

4.  

 Amerikanen Belgen Britten Duitsers Fransen 

 

arrogant 

 

 X    

behulpzaam 

 

X X X X X 

drugsgebruik 

 

   X  

gastvrij 

 

X X X X X 

gierig 

 

 X    

kaas 

 

X X X X X 

luidruchtig 

 

 X    

molens 

 

X X X X X 
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opdringerig 

 

 X    

relaxed 

 

X     

slecht eten 

 

 X   X 

tulpen 

 

X X X X X 

vooroordelen 

 

   X  

vriendelijk 

 

X X X X X 

 
  

Oefening 4 

A Luister naar het liedje 15 miljoen mensen  

Vul de ontbrekende woorden in. 

  

 

15 miljoen mensen 

Land van 1000 meningen  

Het land van nuchterheid 
Met z`n allen op het strand 

Beschuit bij het ontbijt  
Het land waar niemand zich laat gaan 
Behalve als we winnen 
Dan breekt acuut de passie los 
Dan blijft geen mens meer binnen 
Het land wars van betutteling 
Geen uniform is heilig   
Een zoon die noemt z`n vader Piet 
Een fiets staat nergens veilig 
 
refrein: 
15 miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 
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Die schrijf je niet de wetten voor 
Die laat je in hun waarde 
15 miljoen mensen 
Op dat hele kleine stukje aarde 

Die moeten niet `t keurslijf in 
Die laat je in hun waarde 
 
Het land vol groepen van protest 
Geen chef die echt de baas is 
Gordijnen altijd open zijn 
Lunch een broodje kaas is 
Het land vol van verdraagzaamheid 
Alleen niet voor buurman 
De grote vraag die blijft altijd 
Waar betaalt ie nou z`n huur van 
`t Land dat zorgt voor iedereen 
Geen hond die van een goot weet 

Met nasiballen in de muur 
En niemand die droog brood eet 
 
refrein (2x) 

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=dEzwmEwAPgc  

 

Oefening 6 

1. daadwerkelijk 

2.  vruchtbaar 

3.  relativeren 

4.  viseer 

5.  ontwerpt 

6.  talloze  

7.  Gesneden koek 

8.  ingrijpend 

9.  voltooid 

10. bodemgesteldheid 

11. gemaal 

12. religieus 

13. inkomen 

14. op de hoogte te stellen 

http://www.youtube.com/watch?v=dEzwmEwAPgc
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15. voormalig 

16. het meer 

17. op den duur 

18. blazen 

19. polders 

20. dijken 

 

Oefening 7 

de dijk - breken 

het gebouw – ontwerpen 

het inkomen - verdienen  

de kaars - uitblazen 

de polder - droogleggen 

het plan - uitvoeren 

het probleem - relativeren  

de religie - geloven 

het water - pompen 

de wind - waaien 

 

Oefening 9 

A 

1.  ja 

2.  - 

3.  Ja, ze stellen vragen, luisteren naar de gids en kijken rond in het museum. 

4.  C  
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B 

2.   b 

3.   afsluiten van de Zuiderzee + gedeelten van de Zuiderzee inpolderen 

4. a 

5. waar 

6.  a 

 

Oefening 10 

Voorbeelden 

1) Nee, dat vind ik niet makkelijk. 

2) Ja, dat is de stad waar we wonen. 

3) Nee, die heb ik nog niet ontmoet. 

4) Dat zijn onze nieuwe buren. 

5) Ja, die mag je even lenen. 

6) Die is van Carla. 

7) Nee, die zijn nog in Italië. 

8) Ja, dat zal ik doen. 

9) Ja, dat kunt u doen. 

10) Die begint op 8 juli. 

11) Dat gebeurt over drie weken. 

12) Nee, dat mag niet. 

13) Die liggen op tafel. 

14) Die staat toch niet zo hard. 

15) Die ligt in de provincie Friesland. 
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Oefening 11 

Voorbeelden 

1) Ga jij zo even naar de bakker? 

2) Hoe laat komt Tom thuis? 

3) Zijn Caroline en Eric niet thuis? 

4) Dat boek kost toch 15 euro? 

5) Waar heb je die schoenen gekocht? 

6) Mag ik je woordenboek even lenen? 

7) Zal ik vanavond koken? 

8) Vind je de laatste film met Julia Roberts goed? 

9) Kan ik pinnen? 

10) Zal ik een kopje soep voor je maken? 

11) Ken jij Alice, mijn nieuwe collega? 

12) Denk jij dat Anita zwanger is? 

13) Heb jij de boeken van Nicollo Amaniti al gelezen? 

14) Komt Sarah ook naar het feest? 

15) Wanneer wordt je fiets gerepareerd? 

 

Oefening 13 

1. c 

2. b 

3. c 

4. Handelaren onderhandelen met de klant over de prijs van de kaas - Het 

kaasdragersgilde voert de kaas af. - De kaas wordt in de Waag gewogen. 

5. a 

6. c 

7.  
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8. Ellen van ’t Zand 

Emmalaan 50 

8917AQ  Leeuwarden 

 

Oefening 14 

1. g - de activiteiten 

2. d - de gevels 

3. h - de grachten  

4. e - de handelaars / handelaren 

5. a - de medewerkers 

6. i - de mogelijkheden 

7. c - het monumenten 

8. j - de regio’s 

9. f - de terrassen / terrasjes 

10. b – de vervoermiddelen 

 

Oefening 15 

1. grachten 
2. terrasje 
3. regio 
4. gevels 
5. mogelijkheden 
6. medewerker 
7. activiteiten 
8. vervoermiddel 
9. monumenten 
10. handelaren 

 

Oefening 16 

Voorbeelden 

1. De kaas die ik in Alkmaar op de kaasmarkt heb gekocht, is erg lekker. 

2. De docent met wie ik vanmiddag een afspraak heb, heet Marian. 

3. Ik heb bij het reisbureau een brochure gehaald waarin hotels in Spanje staan. 
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4. Peter werkt bij een bank die gespecialiseerd is in hypotheken. 

5. Het huis dat we graag willen kopen, is een mooi, oud grachtenpand. 

6. De parkeergarage waar ik mijn auto wilde parkeren, was helaas vol. 

7. Amsterdam is een stad waar je goed kan winkelen. 

8. De trein waarmee ik naar Schiphol ging, had tien minuten vertraging. 

9. Op het plein staat een monument dat ons aan de slachtoffers van de tweede 

wereldoorlog herinnert. 

10. Ik adviseer jullie een goed woordenboek te kopen waarin het artikel van 
substantieven wordt gegeven. 

 

Oefening 20 

A 

11 - Schaatsen in populair in Nederland omdat het een combinatie is van sport en 
gezelligheid. 

9 - Koek-en-zopie bestaat uit warme drank en een gevulde koek. 

1 - De KNSB organiseert activiteiten op het gebied van schaatsen. 

3 - Al in de prehistorie werd er geschaatst. 

5 - Schaatsen werd steeds professioneler door de uitvinding van de kunstijsbaan, 
schaatspakken en de klapschaats. 

10 -Disciplines bij het schaatsen zijn kunstschaatsen, langebaanschaatsen en marathons. 

7 - Alleen de schaatser zelf kan bepalen welke schaatsen je nodig hebt op welk ijs. 

8 - Recreatief schaatsen is schaatsen voor het plezier, wedstrijdschaatsen is voor de 
competitie. 

2 - Iedereen die iets onder zijn voeten bindt en het ijs op gaat is aan het schaatsen. 

4 - De afgelopen eeuwen werd schaatsen steeds professioneler.  

6 - Schaatsen kan op banen binnen en buiten. 

B 

1 c 

2 b 

3 a 

4 b 
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5 c 

6 b 

7 d 

8 b 

9 c 

10 b 

11 b 

 

Oefening 22 

A 

1. Nederlanders zijn samen met de Finnen de gelukkigste en energiekste mensen van de 
EU.  

2. In Finland. 

3. Nederland / Finland – Italië - Letland 

4. In Duitsland. 

5. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek om een strategie 
op te zetten tegen psychische problemen. 

B 

behoren tot = horen bij, een onderdeel zijn van 

energiek = veel energie hebben 

de ranglijst aanvoeren = op nummer één staan 

het onderzoek = een analyse van hoe iets komt 

naar eigen zeggen = volgens die persoon 

het volk = alle mensen van een land 

kennelijk = blijkbaar, zoals duidelijk wordt 

futloos = zonder energie 

in opdracht van = op verzoek van 

geestelijke gesteldheid = psychische gezondheid 

de strategie = de methode om een doel te bereiken 


