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Hoofdstuk 16
Ik heb, ik ben – hebben en zijn

 Schema 1

Tegenwoordige tijd hebben

ik  heb    we  hebben
je  hebt    jullie hebben
u  hebt/heeft  u  hebt/heeft
hij  heeft    ze  hebben
ze  heeft

 Schema 2

Tegenwoordige tijd zijn

ik  ben    we   zijn
je  bent    jullie  zijn 
u  bent    u   bent 
hij  is     ze   zijn
ze  is      

• Oefening 1 Onderstreep de persoonsvormen van hebben en zijn. 

 Een telefoongesprek

 Joan      Dag mevrouw, met Joan.

 Mevrouw Dirks  Hallo, wie bent u?

 Joan      Ik ben de juf van uw dochter Nettie.

 Mevrouw Dirks  O ja. Nu weet ik het weer. Is er iets met Nettie?

 Joan      Nou, ze is een beetje ziek. Ze heeft koorts volgens mij.

        Ze moet naar huis.

 Mevrouw Dirks  O, maar dat kan niet. Ik heb geen tijd, want ik ben op mijn werk. 

        We zijn zo hard bezig hier. Het is zo druk. Hebben jullie geen aspirientjes?  

        Ze is een beetje verkouden, maar ze heeft nooit koorts.

 Joan      Ze is heel rood en ze hoest. Ze huilt de hele tijd. 

        Ze moet echt naar huis. 

 Mevrouw Dirks  Oké, dan kom ik wel. Dank u wel. 

• Oefening 2 Zijn de zinnen goed of fout?

 1  Jullie bent te laat.      goed / fout

 2  Heb je even tijd?       goed / fout

 3  Mijn vrouw is ziek.      goed / fout

 4  Kenneth hebt een mooie auto.   goed / fout

 5  Ik is Ali.         goed / fout
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• Oefening 3 Vul de goede vorm van hebben of zijn in.

 1  Ik        Jacob Maris. Ik kom uit Burundi. 

 2  Ik        nu een jaar in Nederland.  Ik woon in Amsterdam.

 3  Ik        getrouwd, maar mijn vrouw woont nog in Burundi.

  4  We        drie kinderen, twee jongens en een meisje. 

 5  Mijn kinderen        ook nog in Burundi. Ik bel ze elke dag. 
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