GEWONE TEGENWOORDIGE/VERLEDEN TIJD (SIMPLE PRESENT EN SIMPLE PAST)
-

Bij GEWOONTE of FEIT in het heden of verleden; iets wat ALTIJD zo is/was:
o I live in Utrecht.
o I walked the dog four times a day.

DUURVORM (TEGENWOORDIGE OF VERLEDEN TIJD) MET TO BE + WERKWOORD IN DE –INGVORM (PRESENT OR PAST CONTINUOUS – OOK PROGRESSIVE GENOEMD):
-

Als iets TIJDELIJK van aard is of was:
o I am not reading any books right now.
o Last night at 8pm I was watching television.

COMBINATIE VAN GEWONE VERLEDEN TIJD + DE DUURVORM:
-

Twee dingen in het verleden: eerste was nog AAN DE GANG toen het tweede gebeurde :
o I was talking to him when his phone rang.

PRESENT PERFECT (HAVE + VOLTOOID DEELWOORD)
-

In het verleden begonnen, nu nog (steeds) zo. Voorbeelden:
o I have worked here since 2005 (en ik werk er nog steeds).
o She has lost her key (en ze is ‘m nog steeds kwijt).

PAST PERFECT (HAD + VOLTOOID DEELWOORD)
-

Twee dingen in het verleden NA elkaar. Het eerste krijgt HAD + voltooid deelwoord, het
tweede de gewone verleden tijd. Voorbeeld:
o They HAD just finished their homework when their friends ARRIVED.
o I HAD had that car for 10 years before it BROKE down.

FUTURE (TOEKOMENDE TIJD ) – THE BOTTOM LINE HOOFDSTUK 13
Alles wat nog moet gebeuren, moet in het Engels in de toekomende tijd staan. Let dus goed op
wat er in de zin staat. Soms zijn er heel duidelijke signaalwoorden (tomorrow, in 1 year, in a
few minutes), maar soms ontbreken die en moet je het uit de zin opmaken.
Er zijn twee mogelijkheden:
–
WILL / WOULD (SHALL gebruik je ALLEEN bij vragen en dan nog ALLEEN bij I en we). Dit
gebruik je bij een spontaan besluit of belofte. Voorbeelden:
o SHALL we go to the cinema tonight?
o I promise I WILL do it next week!
–
De andere mogelijkheid is TO BE GOING TO. Dit gebruik je als het gaat om iets wat je al
besloten HAD, een plan of voornemen dus. Voorbeelden:
o He has decided to move to Greece this year. He IS GOING TO LEAVE in June.
o You said you would fix my bicycle. Have you done it yet?
No, I’m GOING TO DO it now!
(Je had al besloten dat je het zou gaan doen, daarom TO BE GOING TO).

