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Herhalingsoefeningen thema 1 t/m 3 
 
Vocabulaire 

Oefening 1 
In welke winkel koopt u de volgende producten? 
 
de aardbei - de appel – de ananas – de aspirine - de banaan -  de bloemkool - het 
boontje – de broek - het bruinbrood – de croissant - het gehakt – de ham – de jas - 
de jurk - de kers - de krentenbol – de laars - de lippenstift - de mandarijn – het 
overhemd – het pak – de pantoffel - de peer – de pleister - de prei – de rok - de 
salami – de schoen - de shampoo - de sinaasappel – de sla – de spinazie - het 
stokbrood – de taart – de trui 
 
de bakker: het bruinbrood 
 
de groenteboer: 
 
de slager: 
 
de drogist: 
 
de kledingzaak: 
 
de schoenenzaak:  
 
Oefening 2 
Vul het woord in. Kies uit onderstaande woorden.  
bier – vlees – groente – eindexamen – tweeling – familie – gezin – studie – Nederland 
– Nederlander  
       
  1. Ik ben vegetariër dus ik eet geen ____________.   
  2. Mijn vrouw en ik hebben net een kind gekregen. We zijn nu een ___________.  
  3. Welke  ___________ wil jij gaan doen? Biologie of Natuurkunde?  
  4. Ik ben geboren in Nederland dus ik ben een _________________.  
  5. Ik vind sla lekker. Welke  __________ vind jij lekker?  
  6. Mijn zus heeft een __________. Haar dochters lijken op elkaar. 
  7. Ik woon nu één jaar in _______________.  
  8. Hij moet studeren voor zijn __________ .  
  9. Ze heeft veel neven en nichten. Ze komt uit een grote ____________.  
10. Mijn buurman drinkt bij het eten graag een glaasje ___________. 
 
Oefening 3 
Vul het juiste voorzetsel in: aan, bij, in, naar, op, uit, van 
 
1. Met kerstmis ga ik ___ mijn ouders. 
2. We wonen ___ Den Haag. 
3. Gefeliciteerd ___ je verjaardag! 
4. Ron werkt ___ een bank. 
5. Doris is op zoek ___ een kamer. 
6. De studenten houden ___ Nederlandse muziek. 
7. Studeer jij ___ de Vrije Universiteit? 
8. Ik kom ___ Colombia. 
9. Reist u graag ___ de trein? 
10. Hij is ___ de beurt. 



Herhalingsoefeningen behorende bij De opmaat © 2009 Uitgeverij Boom  
 

 
Oefening  4 
Werk in groepjes van minimaal 4 personen. 
 
1. Ik ga naar de supermarkt en ik koop … 
A zegt: Ik ga naar de supermarkt en ik koop rijst. 
B zegt: Ik ga naar de supermarkt en ik koop rijst en boter. 
C zegt: Ik ga naar de supermarkt en ik koop rijst, boter en eieren. 
enz. 
 
2. Ik ga winkelen en ik koop … 
A zegt: Ik ga winkelen en ik koop een blauw T-shirt. 
B zegt: Ik ga winkelen en ik koop een blauw T-shirt en sokken. 
C zegt: Ik ga winkelen en ik koop een blauw T-shirt, sokken en een boek. 
enz. 
 
3. Ik heb een grote familie. Ik heb … 
A zegt: Ik heb een grote familie. Ik heb twee oma’s. 
B zegt: Ik heb een grote familie. Ik heb twee oma’s en zes tantes. 
C zegt: Ik heb een grote familie. Ik heb twee oma’s, zes tantes en elf neven. 
enz. 
 
Grammatica 

Oefening 5 
Zet het werkwoord in de goede vorm. Gebruik de tegenwoordige tijd. 
 
Voorbeeld: (doen) Hij ___ op zaterdagochtend boodschappen. 
  Hij doet op zaterdagochtend boodschappen. 
 
1. (gaan) Morgen ___ we naar Rotterdam. 
2. (hebben) ___ je een broer of een zus? 
3. (heten) Hoe ___ u? 
4. (komen) Zaterdag ___ Sinterklaas. 
5. (spreken) Welke talen ___ jullie? 
6. (studeren) Anton en Rob ___ aan de universiteit. 
7. (werken) Mijn man ___ bij een bank. 
8. (wonen) Ik ___ in Zeist. 
9. (zijn) ___ u Nederlander? 
10. (zitten) De studenten ___ in de kantine. 
11. (beginnen) De les ___ om 19.00 uur. 
12. (dansen) In het weekend  ___ we in discotheek Maloe. 
13. (geven) Inge ___ vrijdagavond een feestje. 
14. (kopen) Ik ___ een cadeautje voor Erik. 
15. (kunnen) Peter ___ niet goed dansen. 
16. (willen) ___ je me even helpen? 
17. (moeten) Jullie ___ naar de docent luisteren. 
18. (vinden) Hij ___ de broek niet mooi. 
19. (lopen) Kees ___ naar de kassa. 
20. (pakken) Mirjam ___ een zak appels en een komkommer. 
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Oefening 6 
Vul doe goede vorm van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 
Voorbeeld: (oud) Mijn broer heeft een ___ auto. 
   Mijn vader heeft een oude auto. 
 

1. (gezellig) Het feest is ______________.  
2. (rood) Mijn broer heeft een ____________ auto.  
3. (lekker) Goedemiddag, mag ik een _____________ cappuccino?  
4. (oud) Mijn opa is _____________. 
5. (bruin) Ze lust geen _______ bolletjes.  
6. (klein) Het huis is 40m2. Het is een _________ huis.  
7. (interessant) Vanavond is er een _____________ programma op de televisie.  
8. (duur) Een kilo mandarijnen voor 1 euro. Dat is niet ________! 
9. (wit) De kinderen dragen een ___ T-shirt. 
10. (gezellig) We hebben een ___ groep. 
11. (goed) Mark is een ___ vriend van mij. 
12. (groot) Rotterdam is een ___ stad. 
13. (leuk) Vandaag is het een ___ dag. 
14. (zacht) Mag ik zes ___ broodjes, alstublieft? 
15. (klein) We hebben in ons dorp een ___ supermarkt. 
16. (hard) De abrikozen zijn nog ___. 

 
Oefening 7 
Vul de goede vorm van een modaal werkwoord in. 
 
  1. _________ je een koekje bij de koffie? 
  2. Als u naar niveau B1 wilt,  ________ u eerst slagen voor de test.  
  3. Jullie __________ zes mensen uitnodigen voor het feest.  
  4. We moeten nog een afspraak maken. Wanneer__________ je komen?  
  5. Ik_________ op maandag, woensdag en vrijdag een afspraak maken.  
  6. ________ we samen gaan winkelen in Utrecht? 
  7. Haar fiets is kapot. Zij _________ een nieuwe fiets kopen.  
  8. Ik houd van films. Ik __________ de nieuwe film met Tom Cruise zien.  
  9. Bel je me snel? Ja, dat ________ ik doen.  
10. Hij heeft een woordenboek nodig. ________ hij jouw woordenboek lenen? 
 
Oefening 8 
Zet de woorden in de goede volgorde. Begin met het woord met de hoofdletter. 
Zet de werkwoorden in de goede vorm. Gebruik de tegenwoordige tijd. 
 
Voorbeeld: studeren – Hij – willen – psychologie 
  Hij wil psychologie studeren. 
 

1. op bezoek - ga - bij mijn oma - Ik - morgen 
2. Bij ons thuis - altijd - mijn moeder - kookt 
3. gaat - naar school - niet - Haar broertje 
4. Nathalie - bij haar pleegouders - in Amsterdam - woont 
5. we - Zaterdag - willen - gaan - naar Maastricht 
6. drinken - koffie - we - bij de buren - Om 10.00 uur 
7. wonen – in Rotterdam – niet – Ik – bij mijn ouders 
8. Elke dag – we – met de trein – gaan – naar Den Haag 
9. drie jaar - zijn – in Nederland – Maria - nu 
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10. Hij – bij een supermarkt – werken – vier dagen per week 
11. Willen – een cadeautje – kopen – jij – voor Edwin- ? 
12. Ik – uit een grote familie – niet – komen 
13. gaan – naar de film – Vanavond – met een vriend – Joep 
14. Zaterdag – we – naar Spanje – op vakantie – gaan 
15. Hoeveel kopjes koffie – per dag – u – drinken - ? 
16. met een vriendin – donderdagavond – Elsa – gaat – winkelen 

 
Spreken  

Oefening 9 
Werk in drietallen. 
Bespreek de volgende vragen: 

- Welk Nederlands feest vindt u leuk? Waarom? 
- Welk Nederlands feest vindt u niet leuk? Waarom? 
- Welk feest uit uw eigen land vindt u leuk? Waarom? 
- Welk feest uit uw eigen land vindt u niet leuk? Waarom?  

 
 
Oefening 10 
Werk in groepjes van drie. 
Vraag informatie aan de twee andere cursisten. De vragen gaan niet over uzelf 
maar over uw moeder of vader. 
Noteer de informatie in de tabel. 
 
 
 moeder / vader cursist 1 moeder / vader cursist 2 
voornaam   
achternaam   
geboorteplaats   
geboortedatum   
leeftijd   
woonplaats   
kinderen   
kleinkinderen   
beroep   
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Oefening 11 
Bekijk de plaatjes.  
Vertel wat u ziet. Wat is er gebeurd?  
 

1.        2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     3.  
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Lezen 

Oefening 12 
Lees de tekst. 
Zet de tussenkopjes op de goede plaats in de tekst. 
 
- Let op aanbiedingen 
- Lekker inpakken 
- Lijstjes, lijstjes en … 
- Dag, datum en tijd 
- Ga shoppen met een gevulde maag 

Simpel en snel boodschappen doen: 5 Tips! 

Vind je boodschappen doen vervelend? Kost het veel tijd? Kun je niks vinden? Het 
kan anders: doe je boodschappen simpel en snel! 

1___ 

Boodschappen doen vraagt om een goede planning. Vaak is het druk in 
supermarkten op avonden, koopavonden, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. 
Je kan het beste midden in de week op een ochtend je boodschappen doen. 

2___ 

Om je boodschappen goed te plannen, heb je een boodschappenlijstje nodig. 
Schrijf op wat je wilt gaan eten en wat je hiervoor nodig hebt. Bekijk wat je al in 
de kast hebt liggen en wat je nog moet kopen. Nog beter is het om alles op te 
schrijven in de volgorde van je supermarkt. Dus de groentes bij groentes en 
melkproducten bij de melkproducten. Zo loop je niet tien keer door de supermarkt 
op zoek naar de producten die je nodig hebt. 

3___ 

Doe geen boodschappen met een lege maag. Je koopt dan sneller producten die je 
niet nodig hebt. Ook koop je makkelijker dingen die je normaal nooit in huis hebt. 
Eet dus eerst een boterham voordat je gaat shoppen. 

4___ 

Goedkoop en efficiënt boodschappen doen, doe je ook door goed te letten op 
aanbiedingen. Kijk in de krantjes van de supermarkten welke producten in de 
reclame zijn. Kijk wel goed wat je echt nodig hebt en wat niet. Vijf kokosnoten 
halen, vier betalen: Wat moet je met 5 kokosnoten? 

5__ 

Zorg dat je in je karretje minstens twee grote boodschappentassen hebt. In de een 
doe je de producten die in de koelkast/vriezer moeten en in de ander de producten 
die daarbuiten moeten. Ook op deze manier bespaar je veel tijd. Zo kun je thuis 
sneller lekker gaan zitten op de bank. 

http://www.sochicken.nl/leven/simpel_en_snel_boodschappen_doen_5_tips.html 
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Oefening 13 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 
1. Hoe komt Abdelhak aan de Olijvenplaza? 

a. Hij heeft de winkel van zijn schoonouders overgenomen. 
b. Hij heeft de winkel van zijn schoonouders gekregen.  
c. Hij heeft de winkel gekocht. 

 
2. Waarom heeft de zaak Senna Olijvenplaza? 

a. Abdelhak vindt Senna een mooie naam.  
b. De vrouw van Abdelhak heet Senna 
c. De dochter van Abdekhak heet Senna. 

 
3. Wat doet de vader van Abdelhak? 

a. Hij eet veel olijven. 
b. Hij drinkt ’s ochtends pure olijfolie. 
c. Hij doet olijfolie in zijn thee. 

 
4. Waarom komen mensen naar de Senna Olijvenplaza? 

a. Ze willen alleen olijven kopen. 
b. Ze wonen in de buurt en willen een praatje maken. 
c. Senna olijvenplaza is goedkoop. 

 

Olijvenplaza op de Voorstraat 
De Voorstraat is een bekende winkelstraat in Utrecht. Twee jaar geleden nam 
Abdelhak Fajr de olijvenspeciaalzaak over van zijn schoonouders. Hij wilde een 
nieuwe naam voor de winkel. Op het moment dat zijn dochter geboren werd, heeft 
hij met zijn vrouw de zaak overgenomen. Ze hebben hem natuurlijk naar hun 
dochter Senna genoemd: Senna olijvenplaza. Dat olijven en olijfolie gezond zijn, is 
bekend. Abdelhaks vader is tachtig jaar. Hij staat ’s morgens op en neemt een glas 
thee. In dat glas doet hij ook een flinke lepel olijfolie. Daarna gaat hij hardlopen. 
Daarnaast komen hier ook buurtbewoners binnen. Dat zijn vaste klanten. Ze komen 
binnen voor een praatje en een beetje gezelligheid.  

 
 



Herhalingsoefeningen behorende bij De opmaat © 2009 Uitgeverij Boom  
 

Oefening 14 
Lees de vragen. 
Lees de tekst. 
Beantwoord de vragen. 
 
1. Wanneer doet Veronique haar boodschappen? 

a. aan het begin van de week 
b. in het weekend 
c. op woensdag 

 
2.  Voor wie koopt Veronique de boodschappen? 

a. voor zichzelf en haar dochter 
b. voor vrienden 
c. voor haar gezin  

 
3. Koopt Veronique producten die in de bonus zijn? 

a. Ja, altijd alle producten.  
b. Ja, regelmatig maar alleen de producten die ze nodig heeft. 
c. Nee, nooit. 

 
4. Heeft Veronique altijd genoeg eten in huis? 

a. Ja, want ze heeft veel producten op voorraad. 
b. Ja, want ze koopt altijd voor een paar dagen eten.  
c. Nee, want ze doet maar één keer per week boodschappen.  

 

De winkelwagen van….  
Veronique en dochter Liv: ‘Elke zaterdag doe ik boodschappen voor een hele week. 
En dat is een kar vol voor vijf personen, mijn gezin! Ik koop ook producten van de 
Bonusaanbiedingen. Ik doe dat alleen als ik die producten normaal ook gebruik. 
Mijn voorraadkast en vriezer staan dus altijd gezellig vol. Een kilo kip verdeel ik 
bijvoorbeeld in porties om in te vriezen. En in de voorraadkast staan alle 
ingrediënten om een volledige maaltijd te maken voor het hele gezin!’ 

 
Lezen en spreken 

Oefening 15 
Lees de tekst. 
Werk in tweetallen. 
Bespreek de volgende vragen:  
- Vindt u uw eigen naam mooi? Waarom wel/niet?  
- Wat vindt u van namen als Vlinder, Storm en Lente? Vindt u deze namen mooi? 
 

Steeds meer aparte namen  
maandag 19 januari 2009  
 
Kinderen krijgen steeds vaker een bijzondere naam. Een naamdeskundige 
ontdekte dat. Vooral namen uit de natuur, zoals Vlinder, Storm en Lente komen 
steeds vaker voor. 

De ouders van die kinderen willen graag origineel zijn. Daan en Sophie zijn de 
populairste namen. Dat betekent dat veel mensen die namen mooi vinden, maar ze 
zijn dus wel een beetje gewoon. 
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Grote kans dat wanneer je Daan of Sophie heet, er in je klas of op je sportclub een 
naamgenoot rondloopt. Dat is niet altijd leuk. Als je Hommel, Bloem of Hamer 
heet, is die kans natuurlijk een stuk kleiner. 

http://www.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2009/1/19/steedsmeerapartenamen.h
tml 
Oefening 16 
 
 

 
 
http://www.foksuk.nl/nl?cm=79%2C218%2C225&action=dossier&dos_id=9&c_id=382
0  
 
 
 
   
Schrijven 

Oefening 17 
U krijgt een mailtje van een vriendin. 
Lees het mailtje. 
 

Beste vrienden, 
 
Donderdag word ik 28! Daarom geef ik zondagmiddag een borrel. Jullie zijn van 
harte welkom tussen 15.00 en 18.00 uur. Laat je even weten of je komt? 
 
Groeten van 
Evelien 

 
U kijkt in uw agenda: 

zondag 
 
11.00 – 17.00 uur tennistoernooi in Amersfoort 
 
 

Reageer op de mail van Evelien. 
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Herhalingsoefeningen thema 4 t/m 6 

 
Lezen  

Oefening 1 

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

 

1. Vanaf hoeveel stations in Nederland kunt u uw fiets meenemen in de trein? 

a. alle stations 

b. < 300 stations 

c. 300 stations 

d. > 300 stations 

 

2. Wat moet u doen als u uw fiets in de trein meeneemt? 

a. een extra kaartje kopen en uw fiets met bagage in een speciale coupé 
zetten 

b. een extra kaartje kopen en uw fiets in een speciale coupé zetten 

c. uw fiets en bagage in een speciale coupé in een klem zetten 

d. uw bagage in een speciale coupé en uw fiets in een klem zetten 

 

3. U wilt op een maandagochtend in september om 8.25 uur de trein naar 
Nijmegen nemen. Mag u uw fiets meenemen? Waarom? 

 

4. U wilt op een maandagmiddag in augustus om 17.05 uur de trein naar 
Groningen nemen. Mag u uw fiets meenemen? 

 

5. U neemt u fiets mee in de trein. U gaat ‘s ochtend een kennis bezoeken in 
Veenendaal. ’s Middags gaat u naar een feestje in Woerden. Wat moet u 
betalen om uw fiets mee te nemen in de trein? 

 

Fiets in de trein 

Als u uw fiets wilt meenemen in de trein, dan kan dat vanaf meer dan driehonderd 
NS stations. 
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Regels 
U koopt een kaartje voor uzelf en ook een dagkaart voor uw fiets. U zet zelf uw 
fiets in de bagagecoupé. Deze coupé heeft een blauwe sticker met een fiets boven 
de deur. Het is niet toegestaan de bagage op de fiets te laten zitten. Wij adviseren 
u de bagage er van tevoren af te halen. Dit maakt het in- en uitladen 
gemakkelijker. U kunt het beste uw fiets zo stabiel mogelijk neerzetten in de trein. 
Sommige treinen hebben daarvoor speciale klemmen. 

 
Restricties 
In de maanden juli en augustus kunt u uw fiets op elk gewenst tijdstip meenemen. 
Gedurende de overige tien maanden mag u uw fiets niet meenemen tijdens de 
ochtend- en avondspits (van 6.30 uur tot 9.00 uur en van 16.30 uur tot 18.00 uur). 
Een dagpas voor uw fiets kost EUR 6,00 ongeacht uw bestemming. 

http://www.lekkerweg.nl/nl/algemeneinformatie/vervoer/nederlandperfiets/fiets
trein.jsp 
 
 

Oefening 2 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 
1. Wat voor weg is de Springweg? 
a. een straat met veel musea 
b. een straat met mooie gerestaureerde huizen 
c. een straat met veel Amerikanen en Japanners 
 
2. Wat voor strips verkoopt Richard den Beste? 
a. alleen Amerikaanse strips 
b. alleen Japanse strips 
c. Amerikaanse en Japanse strips 
d. Japanse en Nederlandse strips 
 
3. Hoeveel strips leest Richard den Beste per maand? 
a.180 strips  
b. alle nieuwe strips 
c. geen 
 
4. Wat is zo speciaal aan Manga’s? 
a. Ze zijn zwart-wit en je leest ze van voor naar achter. 
b. Ze zijn in kleur en je leest ze van voor naar achter. 
c. Ze zijn zwart-wit en je leest ze van achter naar voren. 
d. Ze zijn in kleur en je leest ze van achter naar voren. 
 

Stripboekenwinkel 
 
De Springweg is een geliefde straat in het Museumkwartier van Utrecht. De 
Springweg is een populaire woonstraat met gerestaureerde panden. Op Springweg 
nummer 1 verkoopt Richard den Beste al jaren Amerikaanse en Japanse strips. ‘Er 
zijn zoveel verschillende stripboeken, ik lees ze niet allemaal, maar wel heel veel. 
Je moet altijd goed oppassen dat je niet zelf je grootste klant wordt.’ Richard 
leest zo’n 180 comics per maand en dan moet hij zich nog inhouden om niet alles 
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te lezen wat er in zijn zaak ligt. ‘Dit zijn reeksen, dus het verhaal loopt door, aan 
het eind van het verhaal zit er ook een cliffhanger in. Je wil dus meer weten en 
dat maakt het verslavend.’ Strips zijn allang niet meer alleen voor jongens. De 
Japanse strips bijvoorbeeld zijn vooral populair bij meiden.’Manga’s dat zijn de 
Japanse stipverhalen. Ze zijn bijna altijd in het zwart-wit. Soms zit er een 
kleurenpagina in en je leest ze van achter naar voren. Dus je begint met de 
achterkant van het verhaal is. En dat komt omdat dat in Japan de gebruikelijke 
leesrichting is.” 

  
 
Oefening 3 
Lees de vragen. 
Lees de tekst. 
Beantwoord de vragen. 
 
1. Wie is Dudok? 
a. de directeur van de Stadsschouwburg 
b. de ontwerper van de Stadsschouwburg 
c. een inwoner van Utrecht 
 
2. Welke za(a)l(en) heeft de Stadsschouwburg en voor hoeveel mensen? 

a. alleen de Douwe Egbertszaal voor 1000 mensen  
b. alleen de Blauwe zaal voor 250 mensen 
c. de Douwe Egbertszaal voor 1000 mensen en de Blauwe zaal voor 250 mensen 
d. de Douwe Egbertszaal voor 1000 mensen en de Blauwe zaal voor 225 mensen 

 
 
3. Waarom wil de directie van de Stadsschouwburg een nieuw theater? 
a. De schouwburg is nu te oud. 
b. De schouwburg is te klein geworden. 
c. De schouwburg is te groot. 
d. De schouwburg staat op een slechte locatie 
 
 
Stadsschouwburg Utrecht 
Het Lucasbolwerk is een van de oudste straten in de Utrechtse binnenstad. Het is 
ook de straat waar één van de bekendste Utrechtse gebouwen staat, de 
Stadsschouwburg, ontworpen door de beroemde architect Dudok.  
De stadsschouwburg heeft twee zalen: 
- de Douwe Egbertszaal. Dat is de grote zaal voor 1000 mensen 
- de Blauwe zaal. Daar kunnen 225 mensen in en daar komen kleinere 

producties. 
De schouwburg is in 1941 gebouwd en nu verouderd. De directie willen graag een 
nieuw theater, omdat het gebouw eigenlijk te klein is. Voor de echte grote 
producties is het lastig om daar te spelen. De gemeente moet kiezen uit: 
uitbreiden, niets doen of verhuizen.  
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Vocabulaire 

Oefening 4 

In welke kamer(s) staan onderstaande meubels en voorwerpen? 

het aanrecht - de bank – het bad - het bed – het bijzettafeltje – het douchegordijn - 
de fauteuil – het fornuis - de gootsteen - het gordijn - de kast – de koelkast - de 
lamp – het nachtkastje – de oven - het schilderij - de stoel - de tafel – de televisie – 
de wc - de wekker 

de woonkamer: de fauteuil 

 

de keuken: 

 

de slaapkamer: 

 

de badkamer: 

 

Oefening 5 

Vul het juiste voorzetsel in: aan - in - met - naar – om - op – over - van 

 

1. ___ 10 uur begint het college Frans. 

2. Wanneer ben jij ___ Nederland gekomen? 

3. Ik ga ___ de fiets ___ mijn werk. 

4. De cursist wil ___ de docent praten ___ de resultaten van de toets. 

5. De trein vertrekt ___ spoor 2b. 

6. ___ het centrum ___ Nijmegen zijn veel gezellige terrasjes. 

7. ___ het plein staat een grote boom. 

8. Doen jullie ___ sport? 

9. Rina brengt de kinderen ___ school. 

10. Als het mooi weer is, zitten veel mensen ___ een terras. 

11. Mijn vriend houdt ___ klassieke muziek. 

12. Komen jullie morgen alstublieft ___ tijd? 

13. ___ een maand hebben we vakantie. 

14. We luisteren ’s ochtends altijd ___ de radio. 
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Oefening 6 
Vul de woorden in de goede zin in. 
vertrekt – vertraging – theater - verdieping – bioscoop – dineren – woning  - 
controleert –  witten – auto 
 

1. De trein naar Amsterdam van 10.20 uur heeft 10 minuten 
_________________. 

2. Vrijdagavond draait er een leuke film. Zullen we dan naar de 
______________ gaan? 

3. Ik wil verhuizen naar Utrecht. Ik zoek een geschikte __________________. 
4. Hoe laat zullen we afspreken bij het restaurant als we gaan 

________________? 
5. Ik parkeer mijn __________ altijd voor ons huis. 
6. De schilders moeten de muren en het plafond nog ____________. 
7. Vanaf perron 12 _____________ de intercity naar Enschede.  
8. De zus van mijn vriend houdt van musicals. Morgen gaan we naar het 

___________.  
9. Wij hebben een mooi uitzicht over de stad. We wonen namelijk op de 10e 

________. 
10. In de trein ___________ de conducteur de kaartjes.  

 
 
Grammatica  

Oefening 7 
Vul de goede vorm van de vergelijkende of overtreffende trap in.  
  1. (snel) Een trein rijdt __________ dan een brommer.  
  2. (graag) Ik ga ____________ op vakantie naar Spanje dan naar Portugal.  
  3. (klein) Mijn appartement is _____________ dan jouw huis. 
  4. (goed) PSV heeft het ________________ gespeeld van alle clubs. Ze zijn 
kampioen.  
  5. (vaak) In de winter ligt er ________________ sneeuw dan in de herfst. 
  6. (hoog) Van alle gebouwen in Rotterdam is het gebouw van Nationale 
Nederlanden het _________. 
  7. (sportief) Jij bent sportief, maar ik ben _______________. Ik sport drie keer 
per week! 
  8. (koud) Vandaag is het koud. Het was de _____________ dag van de maand.  
  9. (duur) Een laptop is _________ dan een gewone computer. 
10. (oud) Mijn broer is twee jaar ____________ dan ik. 
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Spreken  
Oefening 8 
Werk in tweetallen. 
Hieronder ziet u drie reizen. Vertel uw vriend(in) welke reis u kiest en waarom. 
 
Reis 1: 
Benidorm - Spanje 
Vertrek op 3 maart - 10 dagen - tweepersoonskamer  
volpension - Rotterdam (Economy class)  
Prijs: 674 euro per persoon  
 
Hotel Helios 
Dit 3-sterren hotel ligt op 450 meter van het strand. Het heeft een zwembad, 
avondentertainment en een activiteitenprogramma.  
Voor eten en drinken zijn er 3 bars en een restaurant.  
Voor kinderen is er kinderentertainment, een kinderbad en een speelplaats.  
Het oude centrum van Benidorm ligt op 1,1km. Er is een gezellige markt op 50 
meter. Het centrum van Terra Mitica ligt op 7km.  

 

Reis 2: 

Gran Canaria - Spanje 
Vertrek op 29 juni - 14 dagen - tweepersoonskamer  
halfpension - Amsterdam (Economy class)  
Prijs: 1084 euro per persoon 

 

Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino 

Dit 5-sterren hotel is zeer groots opgezet en in traditioneel Canarische stijl 
gebouwd. Het ligt direct aan zee. Het beschikt over een wellness-, beauty- en 
spacentrum met 80 verschillende behandelingen, een tropische tuin van bijna 8 
hectare, 4 zwembaden, een kunstmatig strand, een bioscoopzaal en een 
discotheek.  
Voor het eten en drinken heeft u een ruime keuze met 3 bars, 4 poolbars, 2 
restaurants en 3 à la carte restaurants.  
Voor de kinderen is er een miniclub, speeltuin en animatie.  
Lopesan Costa Meloneras ligt bij het zuidelijkste puntje van Gran Canaria en ligt 
direct aan zee, vlak naast de vuurtoren. Naast het hotel ligt de boulevard met 
diverse cafés, winkeltjes, terrasjes en het winkelcentrum Varadero. 
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Reis 3 

Algarve - Portugal 

Vertrek op 4 mei – 15 dagen – studio 

Logies/Ontbijt – Amsterdam (Economy class) 

Prijs: 885 euro per persoon 

 

Appartement Princess 

Deze 3-sterren studio is rustig gelegen. Op ca. 1,5 km is het brede en lange Barril-
zandstrand en op ca. 1,7 km is het centrum van Santa Luzia. Het pittoreske 
plaatsje Tavira ligt op ca. 5 km. Er is een bushalte tegenover de receptie. 

Er is een tennisbaan, een speeltuintje, poolbiljart, een volleybalnet, een 
speelruimte en een animatieprogramma voor volwassenen en kinderen. 
 
 
Grammatica 

Oefening 9 
Vul de goede vorm van het aanwijzend voornaamwoord in.  
Kies uit: dit, dat, die, deze  
  1. Ik vind _____________ trui hier niet mooi, maar ____________ wel.  
  2. __________ boeken hier zijn saai, maar ______________ daar niet.  
  3. Kijk, daar zit een vogel in de boom. Vind je ________ vogel mooi?  
  4. ___________ meisje hier op de foto is mijn huisgenote, maar _______  meisje 
daar is mijn buurvrouw.  
  5. _________ huis hier lijkt op het huis van mijn oma.  
 
 

Oefening 10 

Maak de zinnen af. 

 

1. Ik ga met de bus naar het station want _______________________________. 

2. Omdat onze trein tien minuten vertraging heeft, ________________________. 

3. Als __________________________________________, neem ik het vliegtuig. 

4. Alice heeft gehoord dat ____________________________________________. 

5. Sandra wil vanavond naar de bioscoop maar ___________________________. 

6. Zaterdag ga ik naar mijn oma omdat _________________________________. 

7. Als ik naar Schiphol ga, ____________________________________________. 

8. Omdat ______________________________, kan Robert zondag niet tennissen. 

9. Zijn broer hoopt dat ______________________________________________. 
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10. We willen graag naar Griekenland op vakantie maar _____________________. 

11. _______________________________________________ als ze in Parijs zijn. 

12. Ik moet een cadeautje kopen want __________________________________. 
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Oefening 11 

 

Zet het werkwoord in de juiste vorm op de juiste plaats in de zin. 

Gebruik de voltooide tijd. 

 

Voorbeeld: (werken) Ik vorig jaar bij een supermarkt. 

Ik heb vorig jaar bij een supermarkt gewerkt. 

 

1. (maken) jullie je huiswerk? 

2. (luisteren) We vanochtend niet naar de radio. 

3. (nemen) We de trein van 9.52 uur naar Groningen. 

4. (gaan) Gisteren met Marian naar de bioscoop. 

5. (doen) je vanmiddag boodschappen? 

6. (wachten) Ik een kwartier op jullie. 

7. (winkelen) De vriendinnen in Amsterdam. 

8. (zien) Vlakbij het centrum we een leuk huis. 

9. (voetballen) De jongens in het park. 

10. (drinken) In de pauze Karin koffie. 

 

Spreken 

Oefening 12 

Werk in drietallen. 

Vertel elkaar over uw laatste vakantie. 

- Waar bent u geweest? 

- Met wie bent u daar geweest? 

- Hoe lang bent u daar geweest? 

- Wat hebt u gedaan? 

- … 
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Schrijven 

Oefening 13 

U bent op vakantie geweest. U schrijft een e-mail aan een vriendin. Schrijf haar 
waar u bent geweest en wat u hebt gedaan. Gebruik ongeveer 50-70 woorden. 

 

Beste Clara, 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Groetjes, 

 

 

Luisteren 
Oefening 14 
Liedje 
Andre van Duin – file http://www.youtube.com/watch?v=nUysut4fx8Y 

Luister naar het liedje en vul de ontbrekende woorden in. 

 

"Verkeersinformatie.  
Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en 
vertraging.  
Op de weg Groningen-Goes staat een file van vijftien kilometer  
Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van drieëntwintig kilometer."  
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File.  
'k Zit weer in een file  
Wel zo'n ___ wielen  
netjes op een rij.  
Stil staan.  
Wachten tot we doorgaan  
___ ik even voor gaan  
want ik wil naar ___  
 
File.  
Oh jongens, wat een file  
Wel meer dan ___ wielen staan  
Hier op een rij  
 
File  
Oh, wat een file  
Vier van die wielen  
Die zijn van ___  
 
Hopen  
Dat het gauw voorbij zal zijn  
In de verte rijdt een ___  
Vliegensvlug naar ___  
 
File 
Oh jongens, wat een file  
Wel meer dan ___ wielen staan  
Hier in de rij  
 
Eindeloos  
Achter een Van Gend en Loos  
Ik blijf ___, ik word niet boos  
Maar ik wil naar ___  
 
File  
Oh, wat een file  
Wel ___ wielen  
Staan in een rij  
 
File  
Oh, wat een file  
Vier van die wielen  
Die zijn van ___ 
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Extra Herhalingsoefeningen 7-9 
 
Spreken  
Oefening 1 
Kijk naar de plaatjes en vertel wat er is gebeurd.  
 
 
 
 
  
 

http://www.denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2008/10/03-08-2008-
voetbal.jpg 
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Schrijven  

Oefening 2 
Lees de tekst. 
Vul de goede woorden in. 
Kies uit: 
De  - kinderdagverblijf – begeleidt – collega’s – functie - donderdag – kinderen – op – 
werkzaamheden – Voor – hebben  
 

Gezocht: groepsleider voor dagopvang  

In deze ___________ ben je groepsleider en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep ____________ in een 
kinderdagverblijf. Je __________ kinderen zowel in groepsverband als in 
individueel opzicht. Daarnaast organiseer je activiteiten gericht ____ hun 
ontwikkeling.  
 
__ ontwikkeling van de kinderen houd je bij en rapporteer je aan 
leidinggevenden/ouders. Ook maak je samen met je ____________ een dagindeling 
en verdeling van de ____________________ en ben je medeverantwoordelijk voor 
een goede samenwerking/overdracht.  
 
Natuurlijk verricht je hiernaast lichte huishoudelijke werkzaamheden en zorg je 
voor een schone, veilige en hygiënische omgeving voor de kinderen.  
 
Voor het _____________________ in Amsterdam zoeken we een vaste medewerker 
voor de dinsdag, woensdag en ____________ voor een periode van 3 tot 6 
maanden.  
_______ het kinderdagverblijf in Haarlem zoeken we een vaste medewerker voor 
de donderdag en vrijdag. Daarnaast __________ ze op oproepbasis regelmatig 
medewerkers nodig.  
Voor het kinderdagverblijf in Almere zoeken we een vaste medewerker 
(parttime/fulltime) voor een langere periode.  
 
Wij bieden:  
- een dynamische werkomgeving  
- een vaste (bij)baan  
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Lezen  
Oefening 3 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 

1. Waar hebben veel mensen griep? 
Teken het in de kaart van Nederland. 

 
 
2. Kan de dokter iets aan griep doen? 

a. Ja, want griep is een ziekte 
b. Nee, want griep is een virus 

 
3. Wat zijn de symptomen van griep? 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
4. Wat zijn paracetamol en Ibuprofen? 

a. pijnstillers 
b. vormen van hoofdpijn 
c. virussen  

 
5. Wat moet je volgens de dokter doen als je griep hebt?  
______________________________ 
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Griep 
Vooral in het midden van Nederland heerst griep: in de Randstad, Gelderland en 
Overijssel. Kan de dokter er wat aan doen? In feite kan hij niet zoveel aan griep 
doen, want een virus veroorzaakt de griep. Het lichaam moet zelf dat virus 
overwinnen.  
Wat zijn nou de verschijnselen van griep? Je krijgt haarpijn, je krijgt overal 
spierpijn, je krijgt een soort pijnlijk borstbeen en ook hoge koorts. Paracetamol en 
Ibuprofen, ook een pijnstiller, helpen vaak weinig tegen de hoofdpijn. De enige 
remedie is dan ook: blijf lekker in je bed. Je moet goed uitzieken en dat kan 
ongeveer vijf tot tien dagen duren.  

 
Oefening 4 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 

1. Hoeveel Nederlanders hebben nu griep? 
a. 100.000 
b. 131 op de 100.000 
c. 104 op de 100.000 

 
2. Waarom spreken we nu van een griepepidemie? 

 
3. Wanneer moet u uw huisarts bellen? 

  
 

Griepepidemie breidt zich uit  
 
UTRECHT - De griepepidemie in Nederland breidt zich uit. Vorige week 
rapporteerden  huisartsen dat 131 op de 100.000 inwoners van Nederland 
griepachtige klachten heeft. De week daarvoor waren dat er nog 104. 

 

Van een epidemie is sprake als ruim vijftig op de 100.000 inwoners griep heeft en 
het griepvirus ook in het laboratorium wordt aangetroffen. 

 

Meer complicaties 

Huisartsen zien dit jaar meer complicaties van griep, zoals bacteriële 
luchtweginfecties. Het is verstandig contact op te nemen met de huisarts als: 

- de koorts ongewoon lang duurt 
- de koorts stijgt nadat die eerst was gezakt 
- u kortademig wordt 
- u steeds meer moet hoesten 

 
http://www.nu.nl/algemeen/1903962/griepepidemie-breidt-zich-uit.html 
 
 
Lezen 
Oefening 5 
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Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 
1. Is het drinken van een warm drankje bij verkoudheid goed? 
a. Ja, het doodt de bacillen. 
b. Ja, je slaapt er beter door en het verzacht de symptomen . 
c. Nee, je gaat er slechter door slapen.  
d. Nee, het is niet medisch verantwoord. 
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2. Wat zijn de symptomen van verkoudheid? 
a. hoesten, niezen, loopneus 
b. hoofdpijn en hoesten 
c. keelpijn en koorts  

 
3. Wat doet u als u verkouden bent? 
____________________________________ 
 
 

Warm drankje bij verkoudheid  
Toen ik vroeger klein was, kreeg ik als ik verkouden was van mijn moeder een glas 
warme anijsmelk. Dat deed me wel goed: ik sliep er lekker door en de volgende 
dag voelde ik me een stuk beter. Maar maakt een warm drankje je inderdaad beter 
bij een verkoudheid? Onderzoekers van een universiteit in Engeland hebben 
onderzocht welke effecten vruchtendrankjes hadden bij verkoudheid. Ze gaven een 
drankje op basis van appels en zwarte bessen aan een groep van 30 verkouden 
mensen. De ene keer kregen ze het drankje op kamertemperatuur en de andere 
keer kregen ze het als een warm drankje. En wat bleek? Het warme drankje 
verzachtte de symptomen van de verkoudheid onmiddellijk. De testpersonen 
gingen vanzelf minder hoesten en niezen, ze voelden zich ook minder moe en 
hadden minder last van een zere keel en een loopneus.  

 
 
Lezen  
Oefening 6 
Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 
1. Wat kan je bij Body Art doen? 
2. Doen de medewerkers van Body Art alles? 
3. Hebben Niels en Bob zelf tattoo’s en piercings? Waarom? 
 

Tatoeages  
De Amsterstamsestraatweg is met zijn 5 km een van de langste straten van 
Utrecht. Aan het begin van de Amsterdamsestraatweg kan je bij Body Art je 
lichaam voor de rest van je leven versieren met een tatoeage of een piercing. Niels 
tatoeëert al 15 jaar en de populairste tattoo is van FC Utrecht. Hij heeft er al 
ongeveer 100 gezet.  
Bij Body Art kan je ook piercings laten zetten. Bob heeft al veel piercings gezet. 
Soms krijgt hij vreemde verzoeken. Iemand wilde bijvoorbeeld zijn ooglid piercen. 
Dat heeft hij niet gedaan omdat dat anatomisch niet verantwoord is. 
Zelf hebben Niels en Bob een flink aantal tattoo’s en piercings. Ze vinden het heel 
erg mooi en zijn blij met het resultaat. 
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Oefening 7 
Lees de tekst. Beantwoord de vragen.  
1. Waarom laten mensen tatoeages zetten? 
2. Vindt u tatoeages mooi? Waarom wel/niet?  
 
 

Tatoeages  
Niemand weet waar de eerste tatoeage ooit gezet is. Mensen versieren al eeuwen 
lang overal op de wereld hun lichaam met inkt. Indianenstammen lieten met 
tekens zien bij welke stam ze hoorden. In China kregen gevangenen een nummer 
op hun lichaam getatoeëerd. Voor de Maori, de 
oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland, 
was het een manier om de vijand bang te 
maken. In het oude Griekenland was de tatoo 
juist een teken van adel! 
 
In Guatemala was het voor leden van gangs de 
gewoonte om zich helemaal onder te laten 
tatoeëren, ook het gezicht, tot er in 2007 een 
strenge anti-gang wet werd ingesteld. 
Tegenwoordig houden de leden het dus bij 
bedekbare tatoeages, om niet te worden 
opgepakt. 

 
 
 
Vocabulaire  

Oefening 8 
Vul de woorden op de juiste plaats in de juiste vorm in. 
 
smeren – ringvinger – wijsvinger – optimist – pessimist – lui – rustig – vacature – 
studeren – solliciteren  
 
  1. Ik ben pas getrouwd. Mijn trouwring draag ik om mijn __________________. 
  2. Iemand die alles van een donkere kant bekijkt, is een ________________.  
  3. Mijn zusje is niet druk. Het is een ____________ meisje.  
  4. In de krant stond een interessante ___________________. Ik denk dat ik ga 
reageren. 
  5. Dit zalfje moet je op de huid ___________________.  
  6. De tweede vinger aan je hand noemen we de ______________________.  
  7. De studenten hebben geen zin om huiswerk te maken. Ze zijn __________.  
  8. Omdat de studenten geen huiswerk hebben gemaakt, moeten ze hard  
      ___________ om een voldoende te krijgen.  
  9. Ik wil een nieuwe baan. Daarom heb ik gisteren ____________________.  
10. De docent is altijd positief over de cursisten. Hij is een _______________.  
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Grammatica  

Oefening 9 
Vul de goede vorm van het scheidbare werkwoord in de tegenwoordige tijd op de 
juiste plaats in.  
 
  1. (aansteken) Haar man is romantisch. Hij ’s avonds altijd een paar kaarsen.  
  2. (doorlezen) de bijsluiter van het medicijn goed! 
  3. (afdrogen) je goed na het douchen! 
  4. (optreden) Na inname van dit medicijn soms huiduitslag. 
  5. (aankomen) Om 11.00 uur ik op Utrecht Centraal.  
  6. (inschrijven) Ik wil graag studeren. Ik me voor de studie natuurkunde.  
  7. (opbellen) Jan zijn oma elke zondagmiddag.  
  8. (aanbrengen) Jullie moeten de zalf dagelijks.  
  9. (aantrekken) Ik ga vanavond eten in een restaurant. Ik mijn mooiste jurk.  
10. (uitstappen) We bij de halte Schouwburgplein. 
11. (opzoeken) De studenten de moeilijke woorden in het woordenboek. 
12. (invullen) u het sollicitatieformulier nu meteen? Dan kunt u nog meedoen met 
de procedure.  
13. (uitdoen) Als mijn moeder gaat slapen, ze haar oorbellen.  
 
 
Oefening 10 
Werk in tweetallen. Beantwoord onderstaande vragen. Antwoord in complete 
zinnen. 
1. Slaapt u op zondag uit? 
2. Schrijft u zich voor de volgende cursus in? 
3. Neemt u weleens een film op? 
4. Wat neemt u mee op vakantie? 
5. Hoe laat staat u op? 
6. Gaat u weleens uit? 
7. Wat trekt u aan als u uitgaat? 
8. Met wie werkt u graag samen? 
9. Wat neemt u altijd voor de lunch mee? 
10. Hebt u gisteravond afgewassen? 
11. Wie heeft het licht aangedaan? 
12. Met wie hebt u zaterdagmiddag afgesproken? 
13. Hebt u thema 7 nog een keer goed doorgelezen? 
14. Hebt u veel woorden in het woordenboek opgezocht? 
15. Hebt u onze afspraak opgeschreven? 
16. Bent u voor de bruiloft van Karin en Joop uitgenodigd? 
 
 
 
Oefening 11 
Zet het wederkerende werkwoord in de juiste vorm op de goede plaats in de zin. 
Gebruik de tegenwoordige tijd. 
 
  1. (zich voelen) Deze week ik goed.  
  2. (zich scheren) Waarom jij niet? 
  3. (zich herinneren) Veel mensen kunnen hun eerste liefde nog goed.  
  4. (zich verbazen) Jullie over de werktijden van collega’s.  
  5. (zich verslapen) jij weleens? 
  6. (zich zorgen maken) Tom is onzeker. Hij over zijn tentamen.  
  7. (zich ergeren) Mijn zus is heel slordig. Ik aan haar rommel.  
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  8. (zich melden) Wij zijn de nieuwe cursisten. We aan de balie.  
  9. (zich wassen) Hoe vaak jij? Ik elke dag.  
10. (zich ergeren) jullie ook aan egoïstische mensen?  
 
Lezen 

Oefening 12 
Lees de tekst. 
Thomas de Wit vertelt over zijn geboorteplaats Arnhem. 
Welke vraag past boven welke alinea? 
 
- Wat kunnen mensen nog meer doen? 
- Wat weet je nog van jouw tijd in Arnhem? 
- Waarom is Arnhem een bijzondere stad? 
- Wil je in de toekomst weer in Arnhem wonen? 
- Kom je nog vaak in Arnhem? 
- Waarom woon je niet meer in Arnhem? 
 
1 ___ 
Arnhem is een veelzijdige stad. Het lijkt op Amsterdam. Je hebt er namelijk ook 
alles: mooie kerken, fraaie architectuur, leuke terrasjes, goed theater, hippe 
winkels en bijzondere musea zoals het Museum voor Moderne Kunst en het 
Openluchtmuseum. Ook hebben we nog de rivier de Rijn die dwars door de stad 
stroomt. Dat vind ik vooral mooi. 
 
2 ___ 
Als je een dagje naar Arnhem komt, moet je het Musis Sacrum bezoeken. Het is 
een concertzaal aan de Velperbuitensingel. Het eeuwenoude gebouw is al prachtig 
om te zien. Een ander leuk theater is Schouwburg Arnhem aan het Koningsplein. Dit 
theater heeft twee kleine zalen en ze hebben vaak leuke voorstellingen. 
Sinds kort kan je ook een modestadswandeling doen. In Arnhem zit namelijk een 
modeacademie. 
 
3 ___ 
Ik kom helaas zelden meer in Arnhem. Ik ga niet meer zo vaak naar een stad. Als ik 
naar de stad ga, kies ik meestal voor Amsterdam. Dat is praktischer. In Arnhem 
kom ik vooral voor mijn werk. 
 
4 ___ 
Ik heb maar anderhalf jaar in Arnhem gewoond. Ik weet dus eigenlijk niks meer van 
die tijd. Toen mijn vader een andere baan kreeg, zijn we naar Utrecht verhuisd. 
Mijn moeder vertelt altijd dat we in Arnhem een gelukkige tijd hebben gehad. Ze 
liep bijvoorbeeld regelmatig met mij in de kinderwagen door park Sonsbeek. 
 
5 ___ 
Arnhem ligt niet centraal. Voor mijn werk is het handiger om dichter bij 
Amsterdam te wonen. We wonen nu tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht in, in 
Zevenwouden. 
 
6 ___ 
Als we in de toekomst uit de Randstad weggaan, gaan we misschien naar Arnhem. 
Maar dat duurt nog even. Dan moet ik echt wat ouder zijn. Pas als ik minder werk 
en de kinderen het huis uit zijn, is het een optie. Dan wil ik daar genieten van de 
rust en ruimte. 
Naar: ANWB Kampioen, nummer 5 mei 2009 
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Spreken 

Oefening 13 
Werk in drietallen. 
Vertel elkaar uw herinneringen aan uw geboorteplaats. 

- Hoe lang hebt u er gewoond? 
- Wat weet u nog van vroeger? 
- Wat maakt uw geboorteplaats bijzonder? 
- Wanneer bent u er voor het laatst geweest? 

 
Schrijven 

Oefening 14 
Een vriend van u wil op vakantie naar uw geboorteplaats of geboortestreek gaan. 
Schrijf een mail met informatie over: 

- steden, dorpen 
- musea 
- activiteiten 
- overnachtingsmogelijkheden 
- vervoermiddelen 
- … 

 
Lezen en spreken 

Oefening 15 
Lees de tekst. 
 
Trio op waterfiets van Athene naar Amsterdam 
 
De Nederlanders Alex Mutsaars en Mark de Vries vertrekken zondagmiddag samen 
met de Belg Matthijs Houben vanuit Athene op hun waterfiets naar Amsterdam. De 
reis van 4500 kilometer gaat voor meer dan de helft over open zee. De waterfiets is 
11 meter lang en bijna 2 meter breed en heeft allerlei technische snufjes. 
De boot heeft GPS-navigatie. Ook heeft hij een radarreflector zodat andere 
schepen op zee de waterfiets opmerken. Zonnepanelen en een windmolen op het 
achterdek zorgen voor de elektronica. 
Het trio trapt op een tandemfiets in ploegendienst de klok rond. “We hebben goed 
getraind, dus drie maanden fietsen moet geen probleem zijn”, verwacht De Vries. 
In grote lijnen gaat de reis vanuit de haven van Piraeus, door het Kanaal van 
Corinthië en volgt de oversteek naar het puntje van Italië. Daarna gaan ze via de 
rivier de Tiber naar Rome. Vervolgens vaart de waterfiets vanaf Marseille over de 
Rhône dwars door Frankrijk naar Parijs. 
Langs de Belgische kust gaan de waterfietsers naar huis. Met hun bijzondere reis 
probeert het drietal geld in te zamelen voor Villa Pardoes, een vakantieverblijf 
voor gezinnen met een ziek kind. 
 
http://www.nu.nl/opmerkelijk/1958338/trio-reist-op-waterfiets-van-athene-naar-
amsterdam.html 
 
Werk in drietallen. 
Bespreek onderstaande vragen. 

1. Wat vindt u van de actie van Alex Mutsaars, Mark de Vries en 
Matthijs Houben? Waarom? 
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2. Vertel over een bijzondere reis die u ooit gemaakt heeft. Wat 
hebt u gedaan? Met wie? Waarom was het zo bijzonder voor 
u? 

3. Welke reis wilt u nog een keer maken? Wat is uw droom? 
 
 


