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Thema 1 Het verleden

1A Heb je een leuk weekend gehad?

1	 Aan	het	begin	van	de	les	zitten	de	kinderen	in	een	_______________________________ 

in	de	klas	en	vraagt	de	juffrouw	aan	ze:	hadden	jullie	een	leuk	weekend,	
of	was	het	___________________________________	?

2	 Zaterdag	zijn	we	naar	Zandvoort	geweest	aan	de	Nederlandse	kust.	Daar	
hebben	we	op	het	___________________________________	gelegen	en	gewandeld	langs	
de	___________________________________	.

3	 We	wonen	in	een	gezellige	straat.	We	hebben	veel	contact	met	de	mensen	
die	naast	ons	wonen,	en	ook	met	de	___________________________________	.

4	 Pieter	heeft	gisteren	voor	de	tweede	keer	rijexamen	gedaan,	maar	hij	is	
weer	gezakt.	Dat	is	echt	___________________________________	voor	hem.

5	 Vrijdagavond	ben	ik	met	mijn	vrienden	naar	de	__________________________________	
geweest.	Het	was	erg	gezellig	en	het	is	laat	geworden.	Zaterdagochtend	
heb	ik	lang	___________________________________	.

6	 Mijn	vader	kan	niet	meer	lopen,	hij	is	door	een	ongeluk	_________________________	
geraakt	en	zit	nu	in	een	rolstoel.

7	 Ajax	is	kampioen	van	Nederland	geworden.	Ze	hebben	tijdens	de	compe-
titie	geen	enkele	wedstrijd	___________________________________	.

8	 Ik	heb	een	collega	die	te	veel	praat	tijdens	een	vergadering.	Hij	laat	ande-
ren	niet	uitpraten	en	weet	het	altijd	beter.	Dat	vind	ik	heel		
___________________________________	!	

9	 In	de	winter	eten	Nederlanders	vaak	___________________________________	met	
	 ___________________________________	.

10	 Karin	heeft	te	veel	gegeten,	nu	heeft	ze	last	van	haar	____________________________	.

1		 	 waar	 	 niet	waar
2	 	 waar	 	 niet	waar
3	 	 waar	 	 niet	waar
4	 	 waar	 	 niet	waar
5	 	 waar	 	 niet	waar
6	 	 waar	 	 niet	waar
7	 	 waar	 	 niet	waar
8	 	 waar	 	 niet	waar
9	 	 waar	 	 niet	waar

10	 	 waar	 	 niet	waar

2 Woorden 

kring

saai

strand
boulevard

overburen

balen 
kroeg 

uitgeslapen
invalide 

verloren

irritant
boerenkool 

worst
maag

3 Lezen 
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1	 Ik	heb	afgelopen	week	tot	laat	in	de	avond	___________________________________	.	
2	 Wil	je	nog	koffie?	Ik	heb	verse	koffie	___________________________________	.	
3	 Ik	heb	zondag	naar	een	mooi	concert	op	de	radio	________________________________	
4	 De	trein	was	te	laat.	We	hebben	heel	lang	___________________________________	.	
5	 Mijn	vader	was	gisteren	jarig,	dus	heb	ik	hem	___________________________________	.	
6	 Johan	reist	graag,	hij	heeft	in	zijn	leven	al	heel	veel	_____________________________	.	
7	 De	brandweer	heeft	iemand	uit	het	brandende	huis	____________________________	.	
8	 Gisteren	heeft	mijn	moeder	lekkere	spaghetti	___________________________________	.	
9	 Peter	is	op	advies	van	de	dokter	met	roken	___________________________________	.	

10	 Deze	appeltaart	is	heerlijk!	Hebben	jullie	hem	al	_______________________________	?	

1	 Ik	heb	vorige	week	een	nieuwe	fiets	___________________________________	.	
2	 We	hebben	gisteren	in	een	gezellig	restaurant	___________________________________	.	
3	 Peter	heeft	de	trein	van	10.15	uur	naar	Rotterdam	_______________________________	.
4	 Wat	hebben	jullie	afgelopen	weekend	___________________________________	?	
5	 Jan	heeft	voor	zijn	verjaardag	een	nieuwe	telefoon	______________________________	.	
6	 We	zijn	gisteren	naar	de	nieuwe	James	bond	film	________________________________	.
7	 Zaterdagavond	hebben	we	bij	onze	buren	een	borrel	____________________________	.	
8	 Ik	was	gisteravond	heel	moe,	ik	ben	vroeg	naar	huis	_____________________________	.
9	 Een	paar	vrienden	hebben	ons	bij	onze	verhuizing	________________________________	.	

10	 Is	Linda	al	op	haar	werk?	Nee,	ik	heb	haar	nog	niet	_______________________________	.	

1	 Hassan	_______________________________	voor	zijn	rijexamen	_________________________________	.	
2	 Op	reis	door	Azië	_______________	ik	veel	leuke	mensen	________________________________	.	
3	 De	trein	had	vertraging,	daarom	___________________________________	ik	te	laat	op	

mijn	werk	___________________________________	.	
4	 Ons	zoontje	was	gisteren	jarig.	Hij	_____________	7	jaar	________________________________	.
5	 Het	concert	van	Coldplay	was	geweldig,	we	_________________________________	ervan	

___________________________________	.	
6	 Zet	snel	de	tv	aan!	De	film	___________________________	al	___________________________________	.	
7	 De	buurt	waar	ik	geboren	ben,	________________	helemaal	_____________________________	.	
8	 Je	hebt	een	wond	aan	je	been.	Wat	_____________	er	met	je	__________________________	?	
9	 Aan	het	begin	van	de	les	_________________________________	we	de	woorden	van	les	1	

___________________________________	.	
10	 Gisteren	_________________	we	de	foto’s	van	onze	vorige	vakantie	___________________	.	
11	 ___________________________________	je	___________________________________	met	tennissen?		

Nee,	ik	___________________________________		___________________________________	.	
12	 Carlo	___________________________________		___________________________________	dat	hij	me	zal	

helpen	met	het	huiswerk.	

4 Grammatica 

gewerkt
gezet

geluisterd
gewacht

gefeliciteerd
gereisd
gered

gemaakt
gestopt

geproefd

5 Grammatica 

gekocht
gegeten

genomen
gedaan

gekregen
geweest

gedronken
gegaan

geholpen
gezien

6 Grammatica 

is geslaagd
heb ontmoet

ben 
gekomen

is geworden
hebben 

genoten
is begonnen

is veranderd
is gebeurd

hebben 
herhaald

hebben bekeken
Heb gewonnen 

heb verloren
heeft beloofd 
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9 Luisteren 

Wat hebben ze afgelopen weekend gedaan?

FrankMarjan Sheila Hans

tv	gekeken,	
vroeg	naar	bed	
gegaan

vrijdagavond

boodschappen	
gedaan	voor	
feest

zaterdagochtend

zaterdagmiddag

naar	verjaardag	
collega	Hans	
geweest

zaterdagavond

gestudeerd	voor	
test		
Nederlands

zondagochtend

naar de voet-
baltraining 
geweest

boodschappen 
gedaan

de buren zijn 
komen eten, la-
sagne gemaakt, 
gepraat

overgewerkt

fiets gerepa-
reerd

appartement 
schoonge-
maakt

bezoek gehad

naar een ver-
jaardagsfeest 
geweest

uitgeslapen

berichtjes 
gelezen en 
gepost

uitgeslapen en 

naar de voet-

balclub gegaan

bij Marjan op 
bezoek geweest, 
koffie gedron-
ken, gepraat

-

huiskamer ver-

sierd en playlist 

gemaakt

gedanst, gege-
ten, gedron-
ken

in bed gelegen

zondagmiddag

zondagavond

voetbalwed-
strijd gekeken

gelezen

een voetbal-
wedstrijd 
gespeeld

vroeg naar 
bed gegaan

ouders gespro-
ken via Skype

tv gekeken

in bed gelegen

opgeruimd en 
foto’s op Face-
book gezet

10 Lezen

Bericht 1 A 
1	 	 waar	 	 niet	waar
2	 	 waar	 	 niet	waar
3	 	 waar	 	 niet	waar
4	 	 waar	 	 niet	waar
5	 	 waar	 	 niet	waar

 
	

Bericht 2 A 
6	 	 waar	 	 niet	waar
7	 	 waar	 	 niet	waar
8	 	 waar	 	 niet	waar

 B
gepakt	 	 –	pakken
gearresteerd	 –	arresteren
opgepakt	 –	oppakken
uitgewezen	 –	uitwijzen
gezochte	 –	zoeken
gegeven	 –	geven
gebracht	 –	brengen

 B
ingereden	 –	inrijden
gedronken	 –	drinken
geslaagd	 –	slagen
veroorzaakt	 –	veroorzaken
gekregen	 –	krijgen
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 B
gevierd		 -	vieren
georganiseerd	 -	organiseren
gelopen	 -	lopen
gehouden	 -	houden
geuit	 	 -	uiten
gedaan		 -	doen
gekomen	 -	komen
gegroeid	 -	groeien
gegeven	 -	geven
afgesloten	 -	afsluiten

13  Luisteren en lezen 

Hij stond  onder een koude  douche.de	douche

Bericht 3 A 
9	 	 waar	 	 niet	waar

10	 	 waar	 	 niet	waar
11	 	 waar	 	 niet	waar
12	 	 waar	 	 niet	waar

1B Wat gebeurde er?

Hans	hoorde	de	wekker	niet,	hij	werd	een	half	uur	te	laat	wakker.de	wekker

Een man in de trein kreeg de koffie van Hans op zijn 
jas.

de	koffie

Hij kwam een uur te laat op het werk.aankomst	op	het	
werk

Zijn baas liet hem niet uitpraten en zei dat hij aan 
het werk moest.

reactie	van	zijn	
baas

Zijn collega’s stonden een beetje te lachen en maak-
ten de hele dag flauwe grappen.

reactie	van	zijn	
collega’s

Hij vergat in te checken.de	terugreis

De pizza was verbrand.de	pizza

Hij zag de trein voor zijn neus vertrekken en de vol-
gende trein had vertraging. 

de	trein



© Boom uitgevers Amsterdam, 2017     In zicht      5

14 Woorden

Gisteren	was	het	zondag.	Het	was	een	vrije	dag,	dus	we	hadden	geen		
___________________________________	gezet	en	hebben	tot	10	uur	___________________________	.	We	
wilden	een	dagje	naar	Rotterdam	en	na	het	ontbijt	stapten	we	op	de	fiets	en	
reden	we	naar	het	station.	We	liepen	naar	_________________________________	12A	om	de	
trein	van	11.15	uur	naar	Rotterdam	te	nemen.	De	trein	had	een	kwartiertje		
___________________________________	,	dus	we	vertrokken	pas	om	11.30	uur	naar	Rotter-
dam.	In	de	trein	kwam	de	___________________________________	langs	om	onze	kaartjes	
te	controleren.	Hij	scande	eerst	mijn	ov-chipkaart	en	zei:	‘In	orde’,	maar	toen	
controleerde	hij	de	kaart	van	mijn	vrouw	en	zei	tegen	haar:	‘Eh	...	mevrouw,	u	
bent	___________________________________	in	te	checken.’	Mijn	vrouw	reageerde	verbaasd	
en	zei:	‘Ik	dacht	toch	echt	dat	ik	had	ingecheckt!’	Ik	werd	een	beetje		
_____________	op	haar	en	riep:	‘Jeetje,	dat	is	al	de	tweede	keer	deze	week.	Let	
toch	eens	op	voordat	je	in	de	trein	stapt.’	Waarop	mijn	vrouw	zei:	‘Ach,	man,	
doe	niet	zo	__________________________	,	vorige	week	maakte	jij	dezelfde	fout,	toen	we	
met	de	trein	naar	...’	De	___________________________________	liet	haar	niet	_____________________	
(gelukkig	voor	mij)	en	maakte	de	volgende	___________________________________	:	‘Eigen-
lijk	moet	ik	u	een	___________________________________	geven,	maar	ik	laat	het	voor	deze	
keer	bij	een	waarschuwing.	Wel	goed	___________________________________	de	volgende	
keer.’	We	wilden	hem	bedanken,	maar	hij	had	___________________________________	en	
was	al	doorgelopen	naar	de	volgende	reiziger.	
Toen	we	___________________________________	in	Rotterdam	aankwamen,	was	de	irrita-
tie	tussen	mij	en	mijn	vrouw	gelukkig	weer	over.	We	hebben	een	leuke	dag	
gehad	in	Rotterdam.

wekker uitgeslapen

uitpraten 

vertraging

conducteur 

boos 

vergeten 

flauw

conducteur 

opmerking
boete 

opletten 
haast 

uiteindelijk 

perron 

15 Grammatica

1	 In	de	jaren	zestig	___________________________________	veel	mensen	in	de	mijnen	in	
Zuid-Limburg.	

2	 Mijn	oma	___________________________________	vroeger	altijd	heerlijke	koffie.	
3	 Als	kind	__________________________________	ik	heel	graag	filmacteur	worden.	
4	 De	speech	van	Johan	was	niet	te	volgen,	hij	_________________________	veel	te	snel.	
5	 Gisteren	_______________________________	wij	onze	buurman	met	zijn	40e	verjaardag.	
6	 Toen	Maria	___________________________________	,	___________________________________	ze	in	een	

gezellig	studentenhuis.	
7	 Rob	was	een	moeilijk	kind,	hij	_____________________	bijna	nooit	naar	zijn	ouders.	
8	 Juan	heeft	nu	veel	Nederlandse	vrienden,	maar	toen	hij	pas	in		

Nederland	was,	___________________________________	hij	nog	weinig	Nederlanders.	
9	 Tijdens	onze	reis	door	Frankrijk	___________________________________	we	vaak	bij	wijn-

gaarden	en	___________________________________	we	de	lekkerste	wijnen.	
10	 Na	een	vertraging	van	twee	uur	___________________________________	het	vliegtuig	

eindelijk	op	Schiphol.	

werkten 

zette 
wilde 

woonde  
feliciteerden

studeerde 

praatte 

luisterde  

kende  
stopten  

proefden  
landde  
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16 Grammatica

kochten 
aten    

dronken   
vroeg 

vertrok  
vond 

konden   

hadden   
sliepen 

zei 
waren

reden kregen   

had

liepenkwamen 

ging  

1	 In	1990	___________________________________	we	ons	eerste	huis.	
2	 Gisteren	___________________________________	we	in	een	restaurant	een	lekker	vis-

gerecht	en	___________________________________	daarbij	een	glas	witte	wijn.	
3	 Maarten	___________________________________	aan	de	conducteur	hoe	laat	de	trein	

naar	Amsterdam	___________________________________	.	
4	 Na	haar	opleiding	tot	verpleegkundige	___________________________________	Susan	

snel	een	baan	in	een	ziekenhuis.	
5	 Een	jaar	geleden	___________________________________	we	nog	geen	Nederlands	spre-

ken,	maar	nu	gaat	dat	steeds	beter.	
6	 De	ouders	van	Karel	___________________________________	vroeger	een	klein	huis.	Karel	

en	zijn	twee	broers	___________________________________	samen	op	één	kamer.	
7	 De	docent	___________________________________	tegen	de	cursisten	dat	de	resultaten	

van	de	test	helaas	niet	goed	___________________________________	.	
8	 Toen	de	fietsers	door	rood	________________________________	,	________________________________	

zij	een	bekeuring	van	de	politieman.	
9	 Voordat	Marcel	een	auto	_________________________________	,	_________________________________	

hij	altijd	met	de	fiets	naar	zijn	werk.	
10	 Toen	we	gisteren	over	de	markt	____________________________	,	____________________________	

we	een	paar	vrienden	tegen.	

18  Luisteren 

A 1	 Simon	helpt	zijn	opa	met	zijn	mobiele	telefoon.
2	 Het	is	moeilijk	voor	hem	om	alle	mogelijkheden	te	begrijpen	en	te		

gebruiken.
3	 In	zijn	jeugd	hadden	ze	nog	geen	computers	en	mobiele	telefoons,	alleen	

vaste	telefoons.	Sommige	mensen	hadden	televisie.
4	 In	1954	kregen	ze	een	zwart-wit	tv	en	in	1964	een	kleurentelevisie.
5	 Hij	kijkt	bijna	nooit	meer	live	tv,	maar	bijna	altijd	online.
6	 Op	zaterdagavond	zaten	ze	met	het	hele	gezin	voor	de	televisie	om	een	

muziekprogramma,	film	of	quiz	te	kijken.
7	 Telefoneren	en	een	app	lezen	en	versturen.
8	 Hoe	je	een	WhatsApp-berichtje	maakt	en	verstuurt.

B hadden	 –	hebben
	 waren	 –	zijn
	 kregen	 –	krijgen
	 was	 	 –	zijn
	 was	 	 –	zijn
	 kocht	 –	kopen
	 duurde	 –	duren
	 hadden	 –	hebben
	 zaten	 –	zitten
	 keken	 –	kijken
	 waren	 –	zijn
	 genoten	 –	genieten
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23 Vaste combinaties: zelfstandig naamwoord en werkwoord

doen 
gehaald

zetten
lijden 

voeren 
sluiten 

gepleegd
bewaren

gemaakt

volgen 

A 1	 De	leerlingen	moeten	in	mei	eindexamen	___________________________________	.
2	 Mijn	dochter	heeft	gelukkig	haar	diploma	___________________________________	.
3	 Morgen	moet	ik	vroeg	naar	mijn	werk.	Wil	je	de	wekker	________________________	?
4	 Neem	een	paracetamol.	Je	hoeft	toch	geen	pijn	te	_______________________________	.
5	 Waarom	___________________________________	die	twee	landen	al	zo	lang	oorlog?
6	 Wanneer	zullen	die	twee	landen	vrede	gaan	___________________________________	?
7	 Hij	zit	in	de	gevangenis,	omdat	hij	een	moord	heeft	____________________________	.
8	 Zij	vertelt	altijd	alles.	Ze	kan	echt	geen	geheim	__________________________________	.
9	 Ik	dacht	dat	we	vandaag	een	afspraak	hadden.	Ik	denk	dat	ik	een	vergis-

sing	heb	___________________________________	.
10	 Peter	kijkt	elke	avond	naar	het	journaal,	omdat	hij	het	nieuws	wil		

___________________________________	.

B een	diploma	 –	halen	 de	wekker	 –	zetten
pijn	 –	lijden	 een	moord	 –	plegen
oorlog	 –	voeren	 een	vergissing	 –	maken
het	nieuws	 –	volgen	 vrede	 –	sluiten
examen	 –	doen	 een	geheim	 –	bewaren

A 1	 Esther	heeft	een	hekel	___________________________	de	kou	in	de	winter.
2	 Het	weer	heeft	altijd	invloed	___________________________	zijn	humeur.
3	 Als	ik	op	vakantie	ben,	wil	jij	dan	___________________________	de	poezen	zorgen?
4	 Tom	heeft	spijt	___________________________	zijn	studiekeuze.
5	 Ik	ben	erg	geschrokken	___________________________	dat	nieuws.
6	 Andrea	is	geslaagd	___________________________	haar	rijexamen.
7	 Zij	zijn	gevlucht	___________________________	de	oorlog.
8	 Ik	vind	het	een	moeilijke	beslissing.	Ik	wil	er	nog	even	___________________________	

nadenken.
9	 Mijn	broer	en	mijn	zus	discussiëren	altijd	___________________________	politiek.

10	 Kun	je	wat	zachter	praten?	De	leerlingen	moet	zich	kunnen	concentreren	
___________________________	het	examen.

B invloed	hebben	 –	op	 zich	concentreren	 –	op
nadenken	 –	over	 slagen	 –	voor
schrikken	 –	van	 een	hekel	hebben	 –	aan
vluchten	 –	voor	 discussiëren	 –	over
zorgen	 –	voor	 spijt	hebben	 –	van

24 Vaste combinaties: werkwoord en voorzetsel

aan  
op  

voor  
van  

van  
voor 

voor  
over  

over 

op 
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Praktisch vocabulaire

1	 het	huishouden	 doen
2	 een	feest	 	 geven
3	 koffie		 	 zetten
4	 een	wandeling	 maken
5	 de	hond	 	 uitlaten
6	 een	douche	 	 nemen
7	 de	post	 	 opruimen
8	 de	kleding	 	 strijken
9	 tanden		 	 poetsen

10	 op	vakantie			 gaan

1	 A	 Eerst	heb	ik	een	douche	genomen.	
	 B Toen	heb	ik	koffie	gezet.	
	 C	 Daarna	ben	ik	naar	de	markt	gegaan.	
	 D	 Ten	slotte	heb	ik	televisie	gekeken.

2	 A	 Eerst	heb	ik	de	vuilniszak	(of:	vuilnisbak)	buiten	gezet.	
	 B Toen	heb	ik	de	fiets	gerepareerd.	
	 C	 Daarna	heb	ik	in	de	tuin	gewerkt.	
	 D	 Ten	slotte	heb	ik	de	auto	gewassen.

3	 A	 Eerst	heb	ik	een	bad	genomen.	
	 B Toen	heb	ik	mijn	haren	gekamd.	
	 C Daarna	heb	ik	mijn	ogen	opgemaakt.	
	 D Ten	slotte	ben	ik	naar	een	concert	gegaan.

4	 A	 Eerst	heb	ik	de	kinderen	uitgekleed.	
	 B Toen	heb	ik	de	kinderen	in	bad	gedaan.	
	 C Daarna	heb	ik	hun	tanden	gepoetst.	
	 D Ten	slotte	heb	ik	de	kinderen	naar	bed	gebracht.

5	 A	 Eerst	heb	ik	de	was	in	de	wasmachine	gedaan.	
	 B Toen	heb	ik	de	was	opgehangen.	
	 C Daarna	heb	ik	de	kleding	gestreken.	
	 D Ten	slotte	heb	ik	de	kleding	opgevouwen.

Oefening 25

Oefening 26


