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werkblad 1

19 Teske de Schepper – 
Oesters & champagne 

Antwoorden

 dollar  André

 euro  Kanye

 beloven  elk

 geloven  ieder

 cent   baden

 krent  zwemmen

 nu   vak

 toen   zak 

 dineren  huilen

 ontbijten  ruilen

werkblad 2-1 en 2-2
1 liegen [loog, heeft gelogen] = iets zeggen terwijl je weet dat het niet waar is [iemand liegt 

(over iets)]. 

2 ervandoor gaan = weggaan.

3 achterblijven [bleef achter, is achtergebleven] = niet meegaan; op een plaats blijven [iets of 

iemand blijft achter].

4 ontbijten [ontbeet, heeft ontbeten] = eerste maaltijd van de dag eten [iemand ontbijt].

5 iets of iemand zat zijn = iets helemaal niet meer leuk vinden. 

6 jaloers = een naar gevoel hebben omdat iemand anders iets heeft wat je ook graag zou willen. 

7 vergeven [vergaf, heeft vergeven] = besluiten dat je niet meer boos bent om iets [iemand 

vergeeft iemand iets]. 

8 missen [miste, heeft gemist] = het erg vinden dat iemand of iets er niet is [iemand mist ie-

mand of iets]. 

9 ruilen [ruilde, heeft geruild] = iets geven en er iets anders voor terugkrijgen [iemand ruilt 

(iets)]. 

10 het goud: = een duur metaal met een gele kleur. 
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werkblad 3
1  achterblijven –  resten –  resteren –  weggaan 

2  achterblijven –  ervandoor gaan –  ’m smeren –  weggaan

3  het brons –  het goud –  het plastic –  het zilver  

4  afkerig zijn van iets of iemand –  iets of iemand begeren –  iets of iemand beu zijn 

–  iets of iemand zat zijn  

5  afgunstig –  ijverzuchtig –  jaloers –  verwonderd 

6  bekennen –  jokken –  liegen –  fingeren 

7  bevatten –  mankeren –  missen –  ontbreken 

8  brunchen –  dineren –  lunchen –  ontbijten 

9  bewaren –  inwisselen –  ruilen –  vervangen 

10  excuseren –  pardonneren –  vergeven –  wreken 

werkblad 4
1 Wat is het centrale thema van dit lied? 

Relaties.
2 Bedenk een andere titel voor ‘Oesters & champagne’.

Eigen antwoord.
3 Waar of niet waar? 

 a De hoofdpersoon in het lied weet dat haar partner niet te 

  vertrouwen is.   waar  niet waar

 b De hoofdpersoon in het lied wil graag een nieuwe auto.  waar  niet waar

 c De hoofdpersoon in het lied is erg rijk.   waar  niet waar

4 Welke basisemotie probeert het lied over te brengen?

  a blij

  b boos

  c bang 

  d bedroefd 

5 Beschrijf de relatie van de hoofdpersoon in het lied.

Eigen antwoord.
6 Noem een aantal voorbeelden uit de tekst waaruit blijkt dat de relatie van de hoofdper-

soon in het lied niet zo goed is. 

Eigen antwoord.
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werkblad 5
1 ‘Als’ leidt een voorwaarde in. 

2 1 Als ik hoofdpijn heb, dan Eigen antwoord.
2 Als ik slaap, dan Eigen antwoord.
3 Als mijn auto kapot is, dan Eigen antwoord.
4 Als ik 50 jaar ben, dan Eigen antwoord.
5 Als ik mijn huiswerk niet maak, dan Eigen antwoord.


