INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1

To be en to have

1

HOOFDSTUK 2

De onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.)

3

HOOFDSTUK 3

De onvoltooid verleden tijd (o.v.t.)

5

HOOFDSTUK 4

De tegenwoordige en de verleden duurvorm

8

HOOFDSTUK 5

Lidwoorden: the, a of an

12

HOOFDSTUK 6

Zinnen vragend en ontkennend maken

15

HOOFDSTUK 7

Zelfstandige naamwoorden

19

HOOFDSTUK 8

Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden

21

HOOFDSTUK 9

Aanwijzende voornaamwoorden

23

HOOFDSTUK 10

Vragende voornaamwoorden

25

HOOFDSTUK 11

Woordvolgorde 1 - Algemeen

27

HOOFDSTUK 12

Woordvolgorde 2 - Bijwoorden van onbepaalde tijd

29

HOOFDSTUK 13

Toekomende tijd

31

HOOFDSTUK 14

Bijvoeglijk naamwoord of Bijwoord?

34

HOOFDSTUK 15

Trappen van vergelijking

37

HOOFDSTUK 16

Woorden die een hoeveelheid aanduiden:
much - many - a lot of / (a) little- (a) few

39

HOOFDSTUK 17

Some en any

42

HOOFDSTUK 18

Bezit: 's of of

44

HOOFDSTUK 19

Betrekkelijke voornaamwoorden

47

HOOFDSTUK 20

Hulpwerkwoorden: must - can - may enz.

49

HOOFDSTUK 21

Voltooid tegenwoordige tijd

51

BIJLAGE 1

Opzoekgrammatica

BIJLAGE 2

Spellingregels

BIJLAGE 3

Onregelmatige werkwoorden

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE

©LEIDY STEGEMAN

THE BOTTOM LINE

HOOFDSTUK 1

BE EN TO HAVE

De werkwoorden zijn en hebben zijn in het Engels veel voorkomende werkwoorden, net als in het
Nederlands. Hieronder zie je hoe ze vervoegd worden:

ZIJN - TO BE
Tegenwoordige tijd
I am (not)
you are (not)
he is (not)
she is (not)
it is (not)
we are (not)
you are (not)
they are (not)

ik ben (niet)
jij/u bent (niet)
hij is (niet)
zij is (niet)
het is (niet)
wij zijn (niet)
jullie zijn (niet)
zij zijn (niet)

Samentrekking
o.t.t.
I’m
you’re
he’s
she’s
it’s
we’re
you’re
they’re

Verleden tijd
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were

ik was
jij/u was
hij was
zij was
het was
wij waren
jullie waren
zij waren

HEBBEN - TO HAVE
Tegenwoordige tijd
I have (not)
you have (not)
he has (not)
she has (not)
it has (not)
we have (not)
you have (not)
they have (not)

Samentrekking
o.t.t.
ik heb (niet)
I’ve
jij/u hebt (niet)
you’ve
hij heeft niet)
he’s
zij heeft (niet)
she’s
het heeft (niet)
it’s
wij hebben (niet)
we’ve
jullie hebben (niet) you’ve
zij hebben (niet)
they’ve

Verleden tijd
I had
you had
he had
she had
it had
we had
you had
they had

ik had
jij/u had
hij had
zij had
het had
wij hadden
jullie hadden
zij hadden

Het woordje to voor be en have betekent dat het om het hele, onvervoegde werkwoord gaat.
In de middelste kolom zie je hoe de woorden uit de eerste kolom samengetrokken worden in de
spreektaal. Ook in brieven aan goede bekenden, vrienden, familie enz. komen deze samentrekkingen
voor. In officiële brieven moet de werkwoordsvorm altijd voluit geschreven worden.
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EXERCISES:
Vul de juiste vorm in van to be of van to have:
1.

We __________ two cats and one dog.

2.

I __________ younger than he __________.

3.

She __________ two sisters and three brothers.

4.

Where __________ my books?

5.

The Beatles __________ very famous in the sixties.

Good communication skills aren't necessary here ...
management never listens anyway.

6.

My brother __________ a doctor.

7.

My friend __________ no children.

8.

Swimming __________ one of my hobbies when I was young.

9.

We __________ a very nice teacher.

10.

This cat looks different. It __________ a big, bushy tail.

11.

I __________ thirty years old.

12.

It __________ very cold yesterday.

13.

You __________ never seen this picture before, have you?

14.

They are lucky. They __________ some very nice colleagues!

15.

There __________ a supermarket next to our school.
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DE ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD (O.T.T.)

Enkelvoud
I work
you work
he/she/it works

Meervoud
we work
you work
they work

1e persoon
2e persoon
3e persoon

Gebruik
De onvoltooid tegenwoordige tijd wordt in de volgende gevallen gebruikt:
I live in Amersfoort
I drink 3 cups of coffee a day
I usually go to work at 9 o’clock
A bookshop sells books

om een gewoonte of feit te beschrijven

Vorm
Bij werkwoorden die regelmatig vervoegd worden, zoals to work hierboven, kom je maar 2 vormen
tegen:
a.
het hele werkwoord
b.
het hele werkwoord + -s
Alleen achter de 3e persoon enkelvoud (he/she/it of woorden die je kunt vervangen door he/she/it)
schrijf je een -s. Omwille van de uitspraak wordt de -s soms voorafgegaan door een -e, bijvoorbeeld I
watch - he watches.
Bestudeer de SPELLINGREGELS in bijlage 2 voordat je onderstaande oefening maakt.

EXERCISES:
1.

The secretary __________ (to go) to work every day.

2.

He always __________ (to reach) the train in time.

3.

The Queen __________ (to travel) a lot.

4.

They __________ (to know) the answer to every question.

5.

I __________ (to like) getting up early.

6.

She __________ (to apply) for a job as a secretary.

7.

You __________ (to be) a very nice person, but sometimes you __________ (to talk) too
much.
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8.

We usually __________ (to stay) at home in the evening.

9.

He __________ (to say) exactly what he __________ (to think).

10.

She __________ (to watch) television all day.

11.

My brother __________ (to say) that he __________ (to like) milk.

12.

I never __________ (to use) dictionaries.

13.

__________ (to be) that all right with you?

14.

My boss always __________ (to copy) important documents himself.

15.

I am sorry, I __________ (to have) no time at all.

These people are in a business meeting
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DE ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD (O.V.T.)
Enkelvoud
I worked
you worked
he/she/it worked

Meervoud
we worked
you worked
they worked

e

1 persoon
2e persoon
3e persoon

Gebruik
Als uit de zin blijkt dat iets zich helemaal in het verleden heeft afgespeeld, moet in het Engels
altijd de verleden tijd worden gebruikt. Je kunt zien dat iets in het verleden begonnen en geëindigd
is aan woorden als: yesterday, last year, maar ook aan: in 1992, a minute ago. In het Nederlands
nemen we het minder nauw, kijk maar naar de volgende voorbeelden:
Vorig jaar heb ik haar ontmoet in Leeds
Vorig jaar ontmoette ik haar in Leeds
Gisteren is ze bij ons geweest
Gisteren was ze bij ons

Last year I met her in Leeds
Last year I met her in Leeds
Yesterday she was at our place
Yesterday she was at our place

Zoals je ziet, zijn er in het Nederlands verschillende mogelijkheden; in het Engels is de onvoltooid
verleden tijd hier de enige mogelijkheid. Ga daarom in een zin altijd eerst op zoek naar de woorden
die je vertellen wanneer een gebeurtenis zich afgespeeld heeft. Denk erom dat ook in zinnen waarin
geen verleden-tijdsbepaling staat, het soms wel heel duidelijk kan gaan om iets uit het verleden.
Voorbeeld:
Wanneer ben jij geboren?

When were you born?

Vorm
Zoals je kunt zien in het schema bovenaan deze pagina, zet je bij werkwoorden die regelmatig
vervoegd worden voor de verleden tijd meestal -ed achter het hele werkwoord.
Hierop zijn uitzonderingen: de ONREGELMATIGE WERKWOORDEN - bestudeer bijlage 3 voor een
overzicht van een aantal van deze werkwoorden.
Zie verder ook de SPELLINGREGELS (bijlage 2) voor de spellingwijzigingen bij werkwoorden die
eindigen op -y.
De onvoltooid verleden tijd van de werkwoorden to be en to have is zeer onregelmatig. Zorg dat je
de vervoeging van beide werkwoorden (hoofdstuk 1) goed kent voordat je de oefeningen gaat
maken.
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EXERCISES:
Schrijf de o.v.t. op van de volgende werkwoorden:

1.

to begin

__________

2.

to lie (liegen)

__________

3.

to prefer

__________

4.

to take

__________

5.

to play

__________

6.

to call

__________

7.

to cry

__________

8.

to lie (liggen)

__________

9.

to go

__________

10.

to travel

__________

11.

to enter

__________

12.

to drop

__________

13.

to fail

__________

14.

to deny

__________

15.

to control

__________

Vul de verleden tijd in:

1.

He __________ (to choose) the wrong number and __________ (to be) disconnected.

2.

Yesterday I __________ (to phone) my aunt.

3.

We __________ (to sleep) very well that first night.

4.

Whenever he __________ (to cook) a meal, something __________ (to go) wrong.

5.

She __________ (to leave) two hours ago.

6.

He __________ (to cross) the street and __________ (to stop) to talk to me.

7.

I __________ (to try) to contact him last week.

8.

When I __________ (to be) young, we always __________ (to travel) by train.

9.

I __________ (to mention) it yesterday, but nobody __________ (to be) listening.

10.

He never __________ (to answer) that letter.
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Geef de stamtijden van de volgende werkwoorden. Voorbeeld:
rijden, besturen

to drive

drove

driven

1.

dragen (van kleding)

__________

__________

__________

2.

begrijpen

__________

__________

__________

3.

betalen

__________

__________

__________

4.

zien

__________

__________

__________

5.

drinken

__________

__________

__________

6.

vallen

__________

__________

__________

7.

vinden

__________

__________

__________

8.

brengen

__________

__________

__________

9.

vangen

__________

__________

__________

10.

voelen

__________

__________

__________

Now, that was not too
difficult, was it?
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DE TEGENWOORDIGE EN DE VERLEDEN DUURVORM

Tegenwoordige duurvorm

Verleden duurvorm

I am working
you are working
he/she/it is working

I was working
you were working
he/she/it was working

we are working
you are working

ik ben aan het werk
jij/u bent aan het werk
hij/zij/het is aan het
werk
wij zijn aan het werk
jullie zijn aan het werk

they are working

zij zijn aan het werk

they were working

we were working
you were working

ik was aan het werk
jij/u was aan het werk
hij/zij/het was aan het
werk
wij waren aan het werk
jullie waren aan het
werk
zij waren aan het werk

Vorm
Zoals je in het schema hierboven gezien hebt, wordt de duurvorm gemaakt door (een vorm van) het
werkwoord to be + een ander werkwoord in de ing-vorm.
Zie ook de SPELLINGREGELS in bijlage 2.

Gebruik

Don't disturb
me. I'm
working !!!!

De duurvorm gebruik je om te benadrukken:
1. dat iets op een bepaald moment aan de gang is/was
en/of
2. dat iets van tijdelijke aard is/was

In het eerste geval gebruiken we in het Nederlands dan meestal bezig met ..., aan het ... , zit te
..., ligt te ... enz. Hieronder zie je een aantal voorbeelden:

Mother is cooking
I am watching television
They are repairing the computers
He is waiting for the bus

Moeder is aan het koken
Ik zit televisie te kijken
Zij zijn bezig de computers te repareren
Hij staat op de bus te wachten

Please be quiet - I'm studying for my exam!
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In het tweede geval is het gebruik in het Nederlands afwijkend. Door in het Engels de duurvorm
te gebruiken, benadruk je dat iets van tijdelijke aard is - in tegenstelling dus tot een gewoonte
of feit.
Vergelijk de volgende voorbeelden maar eens:
Nu/toen aan de gang = tijdelijk (niet altijd) = tegenwoordige/verleden duurvorm
Please, turn the cooker off; the
water is boiling
Look, the sun is just rising
It is getting dark; I think we
should go home

= is nu aan de gang
= is nu aan de gang

Wil je het gas uitdoen? Het water
kookt
Kijk, de zon komt net op

= is nu aan de gang

Het wordt donker; ik vind dat we
naar huis moeten

Zoals je ziet, vertaal je bovengenoemde zinnen in het Nederlands met een gewone
tegenwoordige tijd.
In de volgende zin zouden we in het Nederlands weer een constructie met aan het ... gebruiken:
Which book were you reading
yesterday?

Welk boek was je gisteren aan het
= was toen aan de gang lezen?

Let op:
Er is een aantal werkwoorden dat je niet in de duurvorm mag zetten. Dat zijn o.a.:
to see, to love, to believe, to have, to want, to know, to understand
Eigenlijk is het wel logisch dat deze werkwoorden niet in de duurvorm voorkomen. Kijk maar
naar de volgende voorbeelden:
* I am having a cat
* I am loving you
* I am wanting a car

Ik ben een kat aan het hebben
Ik ben van jou aan het houden
Ik ben aan auto aan het willen

De zinnen hierboven met een * ervoor zijn natuurlijk fout, zowel in het Nederlands als in het
Engels.
De juiste zinnen staan hieronder:
I have a cat
I love you
I want a car
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SAMENVATTEND:
Meestal zijn er bepaalde woorden in een zin waaraan je kunt zien dat het om iets tijdelijks gaat of
iets wat nu/toen gebeurt/gebeurde. Voorbeelden van dergelijke woorden zijn: at the moment,
(right) now, today.
Als dit soort signaalwoorden ontbreken, moet je je afvragen of iets
1. altijd zo is
of dat er sprake is van iets wat
2. nu / tijdelijk of toen / tijdelijk het geval is/was.
Aan de hand daarvan kies je:
1. de gewone tegenwoordige of verleden tijd of
2. de tegenwoordige of verleden duurvorm.

EXERCISES:
Zet onderstaande zinnen in de to be + -ing-vorm
1.

They __________ (write) a letter at the moment.

2.

You cannot see the manager right now, he __________ (phone) a customer.

3.

Please, do not disturb me, I __________ (study) very hard.

4.

She normally works from 8 to 12, but today she __________ (work) all day.

5.

They __________ (build) a new school over there.

Bij de volgende zinnen moet je kiezen - de o.t.t. of de tegenwoordige duurvorm:

1.

At the moment we __________ (hire) a lot of extra staff, but normally we only
__________ (employ) 20 people.

2.

They __________ (install) the dishwasher right now.

3.

Mr Green __________ (live) in London.

4.

I __________ (think) that you __________ (be) right.

5.

Our representative __________ (stay) at the Regent Hotel at the moment.

6.

You can't go in now. She __________ (expect) an urgent phonecall.

7.

He always __________ (travel) to work by train.

8.

Most shops in England __________ (close) at 7 p.m.

9.

Look! The plane __________ (take off).
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10.

They __________ (discuss) the plans for the new town hall today.

11.

Don't disturb him. He __________ (write) a difficult letter at the moment.

12.

I __________ (prefer) coffee, but my colleagues usually __________ (drink) tea.

13.

Mrs Van Leeuwen __________ (visit) our school in Veenendaal today.

14.

I think I __________ (love) him.

15.

I __________ (want) to stop now. I am tired!

Vul nu de verleden duurvorm in:
1.

Last year our turnover __________ (decrease) all the time.

2.

They __________ (ask) the way to the train station.

3.

I __________ (type) the last letter when my boss walked in.

4.

When I phoned, my colleagues __________ (work) hard - I could hear their typewriters.

5.

Yesterday the sun __________ (shine) all day.

Kies tussen de o.v.t. en de verleden duurvorm:
1.

My boss __________ (attend) a meeting all day yesterday.

2.

He always __________ (take) the bus to work.

3.

She __________ (leave) at 10 o’clock every evening.

4.

The girls __________ (talk) for a long time last night.

5.

Last year we __________ (see) them nearly every day.

Oh my, I am getting a bit
tired now ...
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LIDWOORDEN: THE, A OF AN
In het Nederlands komen de volgende lidwoorden voor: de, het en een. Het Engels heeft er ook drie:
the, a en an. De en het vertaal je altijd met the, maar bij een moet je kiezen uit a of an. Als het
Engelse woord begint met een klinker (a, e, i, o, u), gebruik je an:
an arm, an Englishman, an illness, an office, an umbrella
Voor woorden die met een medeklinker (alle andere letters van het alfabet) beginnen, gebruik je a:
a man, a house, a school, a tree, a book etc.
Let op:
De reden dat je an gebruikt in plaats van a, is om iets gemakkelijker te kunnen uitspreken: a open
window is lastig uit te spreken: het ‘stoot’, vandaar an. Er zijn woorden die (op papier) met een
medeklinker beginnen, maar waarbij je toch an gebruikt. Bij een woord als hour wordt de h
namelijk niet uitgesproken, daarom zeggen we an hour.
Het omgekeerde doet zich ook voor: een woord dat op papier met een klinker begint, maar waarbij je
toch a zegt, bijvoorbeeld uniform. In het Engels spreek je dit uit als [joeniform] en wordt het a
uniform. Het hangt dus af van de uitspraak welke van de twee je moet kiezen.
Iets soortgelijks gebeurt er bij the. De schrijfwijze is weliswaar altijd dezelfde, maar de uitspraak
verschilt: voor woorden die met een klinker beginnen, spreek je uit [thie], dus: the [= thie] assistant
en the [= thie] evening, maar the [the] book en the [the] city.
Als je de uitspraak van een woord niet kent, zoek die dan op in een woordenboek. In het EngelsNederlandse gedeelte van een goed woordenboek staat achter een woord altijd aangegeven hoe je het
moet uitspreken (voorin het woordenboek kun je vinden hoe je de gebruikte (fonetische) letters en
tekens moet uitspreken).

Gebruik
In een aantal gevallen laat je in het Engels het woordje the weg. Kijk eens naar de voorbeelden
hieronder:
1a.
2a.

We always have breakfast at 8 o’clock.
In summer we go to Switzerland.

In bovenstaande zinnen gaat het om maaltijden en seizoenen in het algemeen. Wil je daarentegen
verwijzen naar een bepaalde maaltijd of naar een seizoen in het bijzonder, dan gebruik je wel the:
1b.
2b.

The lunch she served last week was delicious.
The summer of 1999 was very dry.
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Zoals je ziet, hebben we het hier niet over een maaltijd/seizoen in het algemeen, maar over een
bepaalde maaltijd (die van vorige week) en een bepaalde zomer (die van 1999).
Nog een paar gevallen waarbij in het Engels het woordje the wordt weggelaten:
3a.
4a.
5a.

School starts at 9.
Every Sunday we go to church.
She is in hospital: she has had an accident.

In deze zinnen denken we niet aan het gebouw, maar aan het doel ervan - de functie die het heeft; in
die gevallen gebruik je geen the. Denk je aan het gebouw zelf, dan wordt the weer wel gebruikt:
3b.
4b.
5b.

The school that I went to was pulled down.
The church that was next to my uncle’s house was destroyed in a fire.
The hospital where she works is very big.

Tenslotte: ook voor most, last en next wordt the weggelaten:
6.
7.
8.

Most of my friends are students.
Last week we went to London.
You are going to be next.

EXERCISES:
Vul in: a of an:
1.

My sister is __________ very good bookkeeper.

2.

He told us __________ interesting story yesterday.

3.

The other day we bought __________ armchair.

4.

Liesbeth List is __________ famous Dutch singer.

5.

I would like to work as __________ receptionist in __________ hotel.

Vul in: the of x (= niets):
1.

I will never forget __________ first dinner we had together.

2.

This morning I went to __________ school at 8.00.

3.

How often do you go to __________ church?

4.

__________ most children like icecream.

5.

A lot of students leave __________ school with a certificate.
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Nu alles door elkaar. Vul in: the, a, an of x (= niets):
1.

__________ next week we are going to France.

2.

We have travelled in __________ most countries of Europe.

3.

__________ summer of 1955 was very hot.

4.

If someone is born in Europe, he or she is __________ European.

5.

__________ lunch which the students prepared for us was excellent.

6.

After dinner I usually go for __________ walk.

7.

This car has a speed of 50 miles __________ hour.

8.

There was an article in the newspaper about __________ hospital.

9.

__________ last spring we went to Disneyland.

10.

Would you prefer __________ icecream or __________ cup of coffee?
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ZINNEN VRAGEND EN ONTKENNEND MAKEN
Zij sturen de factuur.

Dit noemen we een bevestigende zin.
In een bevestigende zin wordt een mededeling of verklaring gedaan.

Zij sturen de factuur niet.

Dit is een ontkennende zin.

Sturen zij de factuur?

Dit is een vragende zin.

Zoals je ziet, maak je een zin in het Nederlands:




ontkennend door het woordje niet toe te voegen:

Zij sturen de factuur niet.

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van geen:

Zij sturen geen factuur.

vragend door het onderwerp en de persoonsvorm om te draaien: Sturen zij de factuur?

In het Engels ga je anders te werk. Je hebt voor het maken van vragen en ontkenningen vaak het
werkwoord to do nodig, daarom laten we je eerst zien hoe dit werkwoord vervoegd wordt:

I do
you do
he does
she does
it does
we do
you do
they do

Tegenwoordige tijd
I do not
I don’t
you do not
you don’t
he does not
he doesn’t
she does not
she doesn’t
it does not
it doesn’t
we do not
we don’t
you do not
you don’t
they do not
they don’t

I did
you did
he did
she did
it did
we did
you did
they did

Verleden tijd
I did not
you did not
he did not
she did not
it did not
we did not
you did not
they did not

I didn’t
you didn’t
he didn’t
she didn’t
it didn’t
we didn’t
you didn’t
they didn’t

In de 3e en 6e kolom kun je zien hoe de woorden samengetrokken worden.
Zoals we al eerder tegengekomen zijn, zie je ook hier weer dat he/she en it in de tegenwoordige tijd
een -(e)s krijgen.
Er zijn 3 belangrijke regels voor het maken van vragen en ontkenningen:
1. To do
Als er maar een werkwoord in de Engelse zin staat, moet je een hulpwerkwoord gebruiken om
een zin vragend of ontkennend te maken. Dit hulpwerkwoord is to do.

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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Hieronder zie je hoe dat in z'n werk gaat. Er staat maar een werkwoord in de zin, namelijk buy:
They buy a book.
Do they buy a book?
They do not buy a book.

Zij kopen een boek.
Kopen zij een boek?
Zij kopen geen boek.

He buys a book.
Does he buy a book?
He does not buy a book.

Hij koopt een boek.
Koopt hij een boek?
Hij koopt geen boek.

In de verleden tijd gebruik je voor alle personen did.
He bought a book.
Did he buy a book?
He did not buy a book.

Hij kocht een boek.
Kocht hij een boek?
Hij kocht geen boek.

They bought a book.
Did they buy a book?
They did not buy a book.

Zij kochten een boek.
Kochten zij een boek?
Zij kochten geen boek.

Je ziet ook dat do, does, did, do not, does not, did not altijd gevolgd worden door het hele
werkwoord zonder to.
2. Een ander hulpwerkwoord
Soms staan er meerdere werkwoorden in de Engelse zin. Eén daarvan is dan meestal een
hulpwerkwoord, bijvoorbeeld have, has, must, can, could, will, would, may, might enz.
In dat geval hoef je to do niet te gebruiken om een zin vragend of ontkennend te maken.
In plaats daarvan gebruik je het hulpwerkwoord dat er al staat:
He has bought a new car.

Has he bought a new car?
He has not bought a new car.

You can go now.

Can you go now?
You cannot go now.

3. Het hulpwerkwoord to be
Tenslotte kan het ook nog voorkomen dat er weliswaar maar een werkwoord in de zin staat,
maar dat dat ene werkwoord een vorm van to be is (kijk nog eens naar de vervoeging van dit
werkwoord in hoofdstuk 1). Als dit het geval is, dan maak je voor vraagzinnen en ontkenningen
evenmin gebruik van to do:
He is always late for work.
He is a very famous artist.

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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EXERCISES:
Vul in: does not/do not/did not
1.

He __________ like computers. (tegenwoordige tijd)

2.

I __________ write this letter. (verleden tijd)

3.

They __________ go on holiday every year. (tegenwoordige tijd)

4.

It __________ look like an aeroplane. (tegenwoordige tijd)

5.

We __________ meet many people last night. (verleden tijd)

Maak onderstaande zinnen eerst vragend en dan ontkennend. Let goed op de tijd waarin het
werkwoord staat - tegenwoordige tijd of verleden tijd.
Voorbeeld:
He left his office at 6 o'clock last night. (verleden tijd)
Did he leave his office at 6 o'clock last night?
He did not leave his office at 6 o'clock last night.
1.

I received the goods last week.

2.

The secretary types a lot of letters every day.

3.

We usually went to the cinema on Saturdays.

4.

He worked late nearly every day.

5.

They order their books from Bruna.

6.

He can sing really well.

7.

We have tried to phone you all day yesterday.

8.

I would like to apply for that job.

9.

They will buy some new computers next year.

10.

You should try to finish your work before the end of this week.

11.

You speak English very well.

12.

They live in Biddingden.

13.

They watched television all evening.

14.

Tony finds his shirt.

15.

Margaret talks to Mrs Gill.

16.

The baby was crying.

17.

It rains a lot in England.

18.

Glyn buys the most expensive boots.
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19.

Michael and David were singing together.

20.

Susan works all day on Fridays.

21.

The cat ate a lot.

22.

Katie goes to school by bus every day.

23.

Mrs Moore is feeling well today.

24.

They have been here.

25.

He is there.

26.

He can go.

27.

Peter wants to sing.

28.

We are watching TV.

29.

She knows all about London.

30.

We sold a lot of books last year.

31.

He has always liked children.

32.

He could speak English.

33.

We went by bus.

34.

Everything is cheap here.

35.

The sun shines.

36.

I shall go.

37.

The sun is shining.

38.

We are working.

39.

She reads English books.

40.

He got up at eight.

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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Did you have any problems
with these exercises? If so,
do not forget to ask your
teacher for help!
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ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
De meeste zelfstandige naamwoorden zet je in het Engels in het meervoud door er een -s achter te
zetten:





tree
building
book
taxi

trees
buildings
books
taxis

Let op:
Schrijf de -s altijd aan het woord vast en nooit met een ‘s. In het Nederlands moet je dat doen omdat
anders het gevaar bestaat dat je het woord verkeerd uitspreekt (opa - opa’s). Het Engels heeft andere
uitspraakregels en kent dit probleem niet.
Toch kun je ook in het Engels niet altijd zomaar een -s aan het zelfstandig naamwoord 'vastplakken'.
Let op de volgende uitzonderingen:
Bij zelfstandige naamwoorden die

Moet je

Voorbeeld

al op een sisklank eindigen

-es toevoegen

op een medeklinker + -o eindigen

-es toevoegen

op een medeklinker + -y eindigen

de -y vervangen door -ies

bus
buses
glass glasses
tomato tomatoes
potato potatoes
Uitzonderingen:
photo photos
kilo
kilos
city
cities
baby babies



Een aantal woorden dat eindigt of -f of -fe krijgt in het meervoud -ves:
helft
half
halves
echtgenote
wife
wives
mes
knife
knives
leven
life
lives
dief
thief
thieves



Sommige zelfstandige naamwoorden zijn helemaal onregelmatig:
man
man
men
vrouw
woman
women
voet
foot
feet
muis
mouse
mice
tand
tooth
teeth
kind
child
children
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Sommige woorden hebben geen meervoud in het Engels:
inlichtingen
information
meubilair
furniture
Je kunt dus nooit zeggen:
* These information were confidential.
In plaats daarvan is het:
This information was confidential.



Daar tegenover staan woorden die alleen in het meervoud voorkomen:
broek
trousers
schaar
scissors
bril
glasses
Als je bij deze laatste woorden een aantal wilt aanduiden, doe je dat door pair(s) of te
gebruiken:
five pairs of trousers
a pair of scissors
a pair of glasses



Tenslotte zijn er nog woorden die altijd gevolgd worden door een werkwoord in het meervoud:
mensen
people
The people in Europe are very rich.
politie
police
The police are chasing the thief.
vee
cattle
The cattle are outside.

EXERCISES:
Zet de volgende woorden in het meervoud:
1.

bush

6.

desk

11.

tooth

2.

day

7.

country

12.

life

3.

sea

8.

sky

13.

envelope

4.

essay

9.

dress

14.

German

5.

knife

10.

child

15.

family

Vul de juiste vorm in van de woorden tussen haakjes:
1.

Some of those __________ (dames) are afraid of __________ (muizen).

2.

These __________ (Amerikanen) do not like __________ (aardappelen).

3.

Would you like to have a new __________ (zonnebril)?

4.

In general, __________ (vrouwen) live longer than __________ (mannen).

5.

Most __________ (huizen) in the Netherlands have red __________ (daken).
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PERSOONLIJKE EN BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN

Persoonlijke voornaamwoorden
I work
you work
he works
she works
it works
we work
you work
they work

ik werk
jij/u werkt
hij werkt
zij werkt
het werkt
wij werken
jullie werken
zij werken

you saw me
she saw you
I saw him
we saw her
they saw it
he saw us
I saw you
we saw them

jij zag mij
zij zag jou/u
ik zag hem
wij zagen haar
zij zagen het
hij zag ons
ik zag jullie
wij zagen hen

Bezittelijke voornaamwoorden
my car
your pen
his book
her coat
its name
our house
your message
their radio

mijn auto
jouw/uw pen
zijn book
haar jas
zijn / haar naam
ons huis
jullie boodschap
hun radio

it is mine
it is yours
is is his
it is hers

hij is van mij
hij is van jou/u
hij is van hem
hij is van haar

it is ours
it is yours
it is theirs

het is van ons
hij is van jullie
hij is van hen

Let op:


Zowel my als mine, your en yours enz. geven aan dat het om een bezit gaat; het verschil is dat
my/ your enz. voor het woord staan waar ze bij horen terwijl mine/yours enz. erachter staan.



Its (zijn/haar) gebruik je bij zaken/dingen en dieren die je niet kent, dus waarvan je niet weet of
het mannelijk of vrouwelijk is. Als iemand het over zijn eigen huisdier heeft, wordt meestal wel
she of he gebruikt.



Its en it’s worden hetzelfde uitgesproken, maar hebben heel verschillende betekenissen. Zoals je
hierboven gezien hebt, gebruik je its als het niet duidelijk is om welk geslacht het gaat.
It’s daarentegen is een samentrekking van it is (het is).

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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EXERCISES:
Vul de juiste vorm in van de woorden tussen haakjes
1.

Is __________ (het) __________ (van jou) or __________ (van mij)?

2.

__________ (ik) have not seen __________ (hem).

3.

These suitcases are __________ (van haar).

4.

__________ (wij) have paid __________ (hen) a lot of money.

5.

The cat is chasing __________ (zijn/haar) tail.

6.

__________ (haar) parents are in France. __________ (zij) phoned __________ (ons) last
night.

7.

__________ (hun) car is much nicer than __________ (die van ons).

8.

__________ (hij) saw __________ (ons) when we entered __________ (hun) huis.

9.

I cannot find __________ (mijn) book. Where did you put __________ (het)?

10.

__________ (ik) prefer to do __________ (mijn) homework every evening.

11.

Can you see that dog? __________ (hij) is limping; __________ (hij) must have hurt
__________ (zijn) paw.

12.

This company sells __________ (zijn/haar) products all over the world.

13.

These books belong to Andrew and Martin; they are __________ (van hun).

14.

__________ (onze) offices are going to be redecorated next week.

15.

This pen is very expensive. __________ (hij) costs nearly NLG 100.

I must finish my work before five, or
my boss will go bananas!
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AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN
Er zijn 4 aanwijzende voornaamwoorden in het Engels. In de schema's hieronder zijn ze dikgedrukt:

Enkelvoud

this (dit/deze)

this book
this bike
that book
that bike

dit boek
deze fiets
dat boek
die fiets

= dichtbij

these (deze)

these books

deze boeken

= dichtbij

those (die)

those books

die boeken

= verder
weg

that (dat/die)

= verder
weg

Meervoud

EXERCISES:
Schrijf de juiste vorm op:
1.

(This / that) book over there is mine.

__________

2.

Look at (these / this) CDs; they are much cheaper now.

__________

3.

(These / that) tests are better than (this / those).

__________

4.

Who typed (these / this) invoice?

__________

5.

At what time is (those / that) meeting today?

__________

Vertaal het woord tussen haakjes:
1.

__________ (dat) are confidential documents!

2.

__________ (dit) office is mine and __________ (die) one at the end is my colleague’s.
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Can you see __________ (die) books over there? I bought them in __________ (die) shop on
the corner.

4.

We will send you __________ (deze) pricelists as soon as possible.

5.

__________ (deze) pancakes are sweeter than __________ (die).

6.

I will give her a call one of __________ (dezer) days.

7.

We sold __________ (dit) product to __________ (die) customers.

8.

I read six of __________ (deze) books.

9.

All __________ (deze) items must be discussed in __________ (deze) meeting.

10.

Who is __________ (die) woman next to your neighbour?

Now, let's talk about THIS,
THAT and the other
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VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN
Who gebruik je om naar personen te vragen. Het is het onderwerp van de zin:
Who is that man?

Wie is die man?

Whose gebruik je om erachter te komen van wie iets is:
Whose book is this?

Van wie is dit boek? (Wiens boek is dit?)

What gebruik je om te vragen naar personen, dieren of zaken in het algemeen:
What people did you meet?
What do you know about our school?

Welke mensen heb je ontmoet?
Wat weet je over onze opleiding?

Which gebruik je om te vragen naar personen, dieren of zaken als er gekozen kan worden uit
een beperkt aantal
Which of you knows the answer?
In which country would you prefer to live: in
Germany or in England?

Wie van jullie weet het antwoord?
In welk land zou je het liefst wonen: in
Duitsland of in Engeland?

Let op:
What ...?
What kind of ...?

vertaal je met:
Wat voor ...

Where ...? mag je in het Engels alleen gebruiken als je naar een plaats vraagt:
Where do you live?

Waar woon je?

In andere gevallen gebruik je what ... als vertaling voor het Nederlandse waar ...
What are you talking about?
What are you looking at?

Waar praten jullie over?
Waar kijk je naar?

EXERCISES:
Vul in who, whose, what, where of which:
1.

__________ is on the telephone?

2.

__________ of these is ours?

3.

__________ kind of books do you like?
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4.

__________ did you get these books from?

5.

At __________ time does school start?

6.

__________ shoes are these?

7.

__________ are you worrying about?

8.

__________ did you go out with last night?

9.

__________ film do you like best: Beethoven 1 or Beethoven 2?

10.

Can you tell me __________ the nearest shopping centre is?

11.

Sue, __________ mother is French, speaks both Dutch and French fluently.

12.

__________ are we going to do now?

Keep your hair on!!!
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WOORDVOLGORDE 1 - ALGEMEEN
De volgorde van de woorden in een Engelse zin is heel anders dan die in een Nederlandse zin. De
meest normale woordvolgorde in een Engelse zin is als volgt:
(6)
(tijdsbepaling)

1
Onderwerp

2
Gezegde

We nemen een paar zinnen als voorbeeld:

(6)
(tijdsbepaling)

1
Onderwerp

2
Gezegde

(Yesterday)

He

gave

(Last week)

I

saw
has
bought

He

3
Meewerkend
voorwerp

4
Lijdend
voorwerp

5
Plaatsbepaling

6
Tijdsbepaling

Gisteren heeft hij haar een boek gegeven.
Ik zag hem vorige week op het vliegveld.
Hij heeft een boek voor haar gekocht.
3
4
Meewerkend Lijdend
voorwerp
voorwerp
her

a book
(lijd. vw)

5
Plaatsbepaling

6
Tijdsbepaling

a book

yesterday

him
at the airport
for her
(meew. vw)

last week

Je ziet dat het onderwerp als eerste komt, gevolgd door het hele gezegde. Na een eventueel
meewerkend en lijdend voorwerp komen dan de bepalingen. Als er - naast elkaar - zowel een
bepaling van plaats als een van tijd in de zin staat, komt die van plaats altijd eerst (ezelsbruggetje:
de p van plaats komt voor de t van tijd, net als in het alfabet waar de p ook voor de t komt).
Let op:
Als er voor het meewerkend voorwerp to of for staat, worden het meewerkend voorwerp en het
lijdend voorwerp omgedraaid (zie de laatste zin in bovenstaand schema).
Met de tijdsbepaling is nog iets bijzonders aan de hand: een bepaling van bepaalde tijd, zeg maar
een die je kunt aanwijzen op de kalender, mag zowel helemaal vooraan als helemaal achteraan in de
zin komen.
Dat geldt dus niet voor woorden als often (vaak), usually (meestal), always (altijd) enz., want die kun
je niet op de kalender aanwijzen; ze heten dan ook bijwoorden van onbepaalde tijd (zie hiervoor het
volgende hoofdstuk - WOORDVOLGORDE 2).
De meest gebruikelijke plaats voor bepalingen van bepaalde tijd blijft echter achteraan in de zin,
dus houd je daar zoveel mogelijk aan.
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EXERCISES:
Zet nu de volgende zinnen in de juiste volgorde en gebruik daarbij bovenstaand schema:
1.

Teacher / ill / last week / our / was.

2.

Type / every day / has to / many letters / our secretary / for the manager.

3.

At the station / we / at five o’clock / will meet / tomorrow / you.

4.

Were sent / a week ago / to him / the goods.

5.

At the party/ yesterday / a lot of people / were.

6.

Bought / has / he / a nice present / for her.

7.

Most of our products / sell / to foreigners / we.

8.

Yesterday / at the airport / saw / our friends / we.

9.

A new office / will open / next year / we / on High Street.

10.

Next week / is going / to England / she / for a month.

Now, really!!! I thought this
was in alphabetical order...
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WOORDVOLGORDE 2 - BIJWOORDEN VAN ONBEPAALDE TIJD
Sommige bijwoorden van tijd noemen we bijwoorden van bepaalde tijd en andere heten bijwoorden
van onbepaalde tijd. Vergelijk:
Voorbeelden:
Bijwoorden van bepaalde tijd kun je aanwijzen
op de kalender.

yesterday, last week, last year, the day before
yesterday enz.

Deze woorden of woordgroepen staan meestal
achteraan in de zin, maar kunnen ook helemaal
vooraan staan.

I saw her in the shopping centre yesterday.
Yesterday I saw her in the shopping centre.

Voorbeelden:
Bijwoorden van onbepaalde tijd daarentegen
verwijzen niet naar een 'exact' punt in de tijd.

never, ever, sometimes, usually, generally, soon,
already, always, often enz. en ook also

Bovendien kunnen deze bijwoorden op
verschillende plaatsen in de zin voorkomen,
afhankelijk van het soort gezegde. Hieronder
gaan we daar verder op in.

We usually go to England in August.
He is always late for work.
I have never seen such a beautiful garden.

Nu volgen de belangrijkste regels voor de plaats van bijwoorden van onbepaalde tijd:
1.

Als er maar één werkwoord in de zin staat, komt het bijwoord voor het werkwoord:
We usually go to England in August.
We sometimes visit the annual bookfair.
Maar:

2.

Als dat ene werkwoord in de zin een vorm van to be is (dus: am, are, is, was, were), komt het
bijwoord achter het werkwoord:
He is always late for work.
She is often ill.

3.

Als er twee of meer werkwoorden in de zin staan, komt het bijwoord na het eerste werkwoord:
I have never seen such a beautiful garden.
We will soon have new stock in.
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EXERCISES:
Pas deze regels nu toe in onderstaande zinnen en zet de woorden tussen haakjes op de juiste plaats:
1.

He is very proud of his work. (always)

2.

John is not here. I think he has gone home. (already)

3.

I go to Germany. (sometimes)

4.

Our office is open from eight to five. (usually)

5.

He walks to work. (never)

6.

Secretaries do a lot of typing. (generally)

7.

They have meetings in the evening. (often)

8.

We will buy filing cabinets from them again. (never)

9.

We had heard the news when we saw him. (already)

10.

They were in when we called them. (never)

Controleer of de woorden in de volgende zinnen in de juiste volgorde staan. Verbeter waar nodig en
schrijf op waarom de oorspronkelijke zin naar jouw mening niet juist is:
1.

We have seen your son often in London.

2.

Frequently the manager is ill.

3.

They constantly have raised the prices of their goods.

4.

Our secretary never takes a day off.

5.

Have you lived in Amsterdam ever?

6.

We are always on time.

7.

Our neighbours go to France usually.

8.

We often have ordered books from this shop.

9.

Seldom Sue leaves the office before seven o'clock.

10.

I borrow money from her sometimes.
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TOEKOMENDE TIJD
Er zijn verschillende manieren om de toekomst uit te drukken in het Engels:



de belangrijkste is will/shall en would/should
een tweede mogelijkheid is to be going to. Dit is wat minder formeel dan will/shall en het wordt
dan ook vaker gebruikt in de spreektaal.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van het gebruik van de toekomende tijd:
I think I will have a cup of coffee.
I promise I will help you!

will/shall

als het gaat om een spontaan besluit of
om een belofte

I am going to cook a nice meal tonight.
to be going to als het gaat om een plan of
We are going to book a holiday next week.
voornemen

Gebruik
In het Nederlands gebruiken we lang niet altijd zal/zullen als we het hebben over een gebeurtenis in
de toekomst. Kijk maar eens naar de volgende zinnen:
Ik werk morgen thuis
Ik zal het morgen afmaken
In de eerste zin maken we gebruik van de gewone tegenwoordige tijd en in de tweede zin van een
vorm van zullen.
In het Engels moet je door het gebruik van de juiste tijd altijd duidelijk maken dat iets nog moet
gaan gebeuren. Dat betekent dat je óf will/shall moet gebruiken óf to be going to.
Of iets zich in de toekomst afspeelt, kun je zien aan woorden als:
next week/year, this afternoon, tomorrow, soon, in (the) future, from now on, enz.

Lalalalala, I am going
on holiday next week

Mmm, I think I will
come with you

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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Vorm
Tegenwoordige tijd
I will/shall go
you will go
he will go
we will/shall go
you will go
they will go

Verleden tijd
I would go
you would go
he would go
we would go
you would go
they would go

ik zal gaan
jij/u zult gaan
hij zal gaan
wij zullen gaan
jullie zullen gaan
zij zullen gaan

ik zou gaan
jij/u zou gaan
hij zou gaan
wij zouden gaan
u zou gaan
zij zouden gaan

Zoals je ziet, kun je bij ik en wij in de tegenwoordige tijd kiezen uit will/shall. Tegenwoordig wordt
meestal will gebruikt.
In vraagzinnen is shall de meest gebruikte mogelijkheid bij ik en wij en bij ontkennende zinnen heb
je weer de keuze:
Vragend
shall I go?
will you go?
will he go?
shall we go?
will you go?
will they go?

Tegenwoordige tijd
I am going to
you are going to
he is going to
we are going to
you are going to
they are going to

Ontkennend
I will/shall not go
you will not go
he will not go
we will/shall not go
you will not go
they will not go

ik zal niet gaan
jij zult niet gaan
hij zal niet gaan
wij zullen niet gaan
jullie zullen niet gaan
zij zullen niet gaan

To be going to
Vragend
Ontkennend
am I going to?
I am not going to
are you going to?
you are not going to
is he going to?
he is not going to
are we going to?
we are not going to
are you going to?
you are not going to
are they going to?
they are not going to

Verleden tijd
I was going to
you were not going to
he was not going to
we were not going to
you were not going to
they were not going to

zal ik gaan?
zul je gaan?
zal hij gaan?
zullen wij gaan?
zullen jullie gaan?
zullen zij gaan?

Je ziet dat het belangrijk is dat je het werkwoord to be kunt vervoegen wanneer je to be going to
gebruikt. Bestudeer eventueel hoofdstuk 1 nog eens.

Let op:
Verwar het Engelse will (zullen) niet met het Nederlandse willen. Er zijn diverse
mogelijkheden om willen te vertalen:
to want
to wish (wensen)
to like (graag willen)
to be willing to (bereid zijn)

YOUR KEY TO THE ENGLISH LANGUAGE
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EXERCISES:
Vertaal het woord tussen haakjes. Je kunt kiezen uit will/shall, would of een vorm van to be going to
(soms zijn er meerdere mogelijkheden):
1.

We __________ (zullen) never forget what you have done for us.

2.

He said that he __________ (zou) meet us at the airport.

3.

They promised that they __________ (zouden) send the goods next week.

4.

__________ (zullen) we invite him as well?

5.

They said that they __________ (zouden) to be here at 6 o'clock sharp.

6.

I'm too tired to walk home. I __________ (zal) get a taxi.

7.

I have decided to re-paint this room. I __________ (ga) to paint it yellow!

8.

You __________ (zou) have caught the train if you had left earlier.

9.

It is too late to phone now. You __________ (zult) have to do it tomorrow.

10.

__________ (zal) I close the window?

11.

She told him she __________ (zou) call back if she had some time.

12.

Have you repaired my bicycle? Not yet, I __________ (ga) to do it now.

13.

This __________ (zal) not happen again.

14.

The BBC said they __________ (zouden) screen this programme.

15.

Could you please send us a catalogue? Certainly, I __________ (zal) do it right away.

We are going to England this summer.
By the way, do you know what this picture
represents? The answer is at the bottom of
the page.
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BIJVOEGLIJK NAAMWOORD OF BIJWOORD?
Bijvoeglijke naamwoorden

Bijwoorden

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

It is a beautiful book.
She is a polite woman.
Your typing speed is too slow.
It was a terrible disaster.

It is beautifully written.
She answered politely.
She types slowly.
I am terribly sorry.

De dikgedrukte woorden in de linkerkolom zijn bijvoeglijke naamwoorden; in de rechterkolom
gaat het om bijwoorden met de uitgang -ly.
Als je de zinnen goed leest, zie je dat de bijvoeglijke naamwoorden in de eerste tabel iets zeggen
van een zelfstandig naamwoord. Zo'n bijvoeglijk naamwoord geeft antwoord op de vraag: 'Wat (voor
een) is ...?'. Kijk maar:
1.
2.
3.
4.

Wat voor een boek is het?
Wat voor een vrouw is het?
Wat voor een typsnelheid heb je?
Wat voor een ramp was het?

Een prachtig (beautiful) boek.
Een beleefde (polite) vrouw.
Te langzaam (slow).
Een vreselijke (terrible) ramp.

Bijwoorden daarentegen zeggen iets over allerlei andere woorden en geven antwoord op de vraag:
'Hoe ...?'. We nemen bovenstaande zinnen weer als voorbeeld:
1.
2.
3.
4.

Hoe is het boek geschreven?
Hoe antwoordde zij?
Hoe typt zij?
Hoe spijt het mij?

Prachtig (beautifully).
Beleefd (politely).
Langzaam (slowly).
Vreselijk (terribly).

Meestal kun je van een bijvoeglijk naamwoord een bijwoord maken door er -ly achter te zetten:
Bijvoeglijk naamwoord
clear
nice

Bijwoord
clearly
nicely

Let op:
Net als in het Nederlands worden koppelwerkwoorden altijd gevolgd door een bijvoeglijk
naamwoord. De meest voorkomende koppelwerkwoorden in het Engels zijn:
to be
to become
to feel
to get
to look

zijn
worden
(zich) voelen
worden
lijken - eruit zien
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Voorbeelden:
Het smaakt goed.
Het klinkt prachtig.

It tastes good.
It sounds wonderful.

Uitzonderingen:
Er zijn een paar bijwoorden die geen -ly krijgen, dat wil zeggen dat de woorden in de linkerkolom
zowel als bijvoeglijk naamwoord als als bijwoord kunnen voorkomen:
fast
hard
low
early
late
good

NB

hardly bestaat wel, maar betekent nauwelijks

lately betekent de laatste tijd
het bijwoord van good is well

Bestudeer de SPELLINGREGELS (bijlage 2) nog eens voordat je onderstaande oefeningen
maakt.

EXERCISES:
Maak van het woord tussen haakjes een bijwoord:
1.

They were __________ (busy) working in the garden.

2.

Why does she always come __________ (late) nowadays?

3.

The driver of the car was __________ (serious) injured.

4.

Ann is __________ (terrible) upset about losing her job.

5.

He lived in France for 10 years, so he speaks French very __________ (good).

6.

Nobody knew that she was coming. She arrived __________ (unexpected).

7.

Shall we go to that restaurant over there? It is __________ (reasonable) cheap.

8.

I normally do not __________ (easy) change my mind.

9.

I have worked very __________ (hard) lately.

10.

Last year our school was __________ (total) destroyed by fire.
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In de volgende zinnen moet je kiezen: vul een bijvoeglijk naamwoord in of een bijwoord
1.

He always drives __________.

careful - carefully

2.

They were speaking __________.

soft - softly

3.

That is a very __________ book.

nice - nicely

4.

We see each other __________.

regular - regularly

5.

He drives too __________.

fast - fastly

6.

I'm not surprised. He has a very __________ car.

fast - fastly

7.

Do not open that! It is a __________ letter.

personal - personally

8.

The new secretary is quite __________. It is her first day today.

nervous - nervously

9.

I __________ do not know the answer to that question.

real - really

10.

These are __________ complaints! We must do something.

serious - seriously

I think this book is GREAT fun!
It is sooo WELL written.
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TRAPPEN VAN VERGELIJKING
Voordat je aan dit hoofdstuk begint, kun je het best in de OPZOEKGRAMMATICA (bijlage 1) nog
eens nakijken wat er bedoeld wordt met de trappen van vergelijking en een bijvoeglijk
naamwoord.
STELLENDE TRAP

VERGROTENDE TRAP

OVERTREFFENDE TRAP

Regel
-er / -est

woorden van 1 lettergreep krijgen -er en -est
small
smaller
big
bigger

Regel

woorden van 2 lettergrepen die eindigen op -le, -er, -ow, -y
(spreek uit als: leerowy) krijgen ook -er en -est
simple
simpler
simplest
clever
cleverer
cleverest
narrow
narrower
narrowest
happy
happier *
happiest *

-er / -est

smallest
biggest

* Kijk bij de SPELLINGREGELS in bijlage 2 nog eens na waarom de y in happy verandert in een i.

Regel
more / most

Alle andere woorden krijgen more en most
beautiful
more beautiful
important
more important
stupid
more stupid
nervous
more nervous

most beautiful
most important
most stupid
most nervous

Let op:

Er zijn een paar veelgebruikte woorden die onregelmatig zijn, dat wil zeggen dat je
niet zomaar -er of -est achter kunt zetten. Sommige van deze woorden zijn ook in het
Nederlands onregelmatig:

Engels
good
bad
little
little
much
many

Nederlands
goed
slecht
klein
weinig
veel
veel

better
worse
smaller
less
more
more
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EXERCISES:
Vul in onderstaande zinnen de juiste vorm van het woord tussen haakjes in:
1.

This company is much __________ (small - kleiner) than I thought.

2.

Who is the __________ (famous - beroemdste) moviestar of the nineties?

3.

A truck is __________ (heavy - zwaarder) than a car.

4.

This is the __________ (good - beste) CD I could find.

5.

This company produces __________ (cheap - goedkopere) desks than that one.

6.

This is the __________ (bad - slechtste) book I have ever read.

7.

Which language do you find __________ (difficult - moeilijker): Spanish or English?

8.

He is the __________ (clever - slimste) student I have ever met.

9.

I have __________ (little - minder) time to read than you have.

10.

The exercises in this book are __________ (easy - gemakkelijker).

11.

We have got __________ (little - minder) money than they have.

12.

The patient is much __________ (bad - slechter) today than yesterday.

13.

Can you not be __________ (polite - beleefder)?

14.

You will have to be __________ (careful - voorzichtiger) in future.

15.

I think Bill's car is __________ (fast - sneller) than Tim's.

16.

What is the __________ (expensive - duurste) trip you have ever made?

17.

This report is __________ (complicated - ingewikkelder).

18.

__________ (few - minder) people are emigrating to the USA nowadays.

19.

That is the __________ (stupid - stomste) thing I have heard in years.

20.

Yesterday the weather was a lot __________ (sunny - zonniger).

This photocopier is absolutely worthless!!
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WOORDEN DIE EEN HOEVEELHEID AANDUIDEN:
MUCH - MANY - A LOT OF / (A) LITTLE - (A) FEW
Much/many/a lot of
Wanneer gebruik je much, wanneer many en wanneer a lot of? Alledrie betekenen ze veel, maar je
kunt ze niet zomaar door elkaar gebruiken. Kijk eens naar het volgende voorbeeld:


He does not have much money, but he has many friends.
Hij heeft niet veel geld, maar hij heeft veel vrienden.

Zie je het verschil? Je gebruikt much voor woorden die je niet kunt tellen, zoals money. Natuurlijk
kun je wel geld tellen, maar niet het woord zelf: één geld, twee gelden, drie gelden is geen goed
Nederlands.
Het woord friends daarentegen kun je wel tellen: één vriend, twee vrienden enz. Voor woorden die je
wel kunt tellen, gebruik je many.
Nog enkele voorbeelden:
much coffee
much luck
many cups
many people

veel koffie
veel geluk
veel kopjes
veel mensen

In plaats van much of many kun je vaak a lot of gebruiken, maar niet altijd:
Much/many in vragende en
ontkennende zinnen

How many houses are there?
There is not much time

A lot of in bevestigende zinnen
(let op: many kan hier ook, maar much is
ongebruikelijk)

A lot of people /Many people like travelling.
We spent a lot of money (niet: much)

Little/few
Het tegenovergestelde van veel is weinig; in het Engels vertaal je dat met little of few op dezelfde
manier als je much of many gebruikt, dus:


He has little money and few friends.
Hij heeft weinig geld en weinig vrienden.

Little money omdat het woord money ontelbaar is en few friends omdat friends wel telbaar is.
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Meer voorbeelden:
little coffee
little luck
few cups
few people

weinig koffie
weinig geluk
weinig kopjes
weinig mensen

A little/a few
A little/a few betekent een beetje/een paar. Deze woorden worden ook weer op dezelfde manier
gebruikt voor ontelbare en telbare woorden. Kijk maar:
Tom only has a little (bit of) money.
I speak a little (bit of) German.
I saw her a few days ago.
I only have a few friends but we meet quite
often.

Tom heeft maar een (klein) beetje geld.
Ik spreek een (klein) beetje Duits.
Ik zag haar een paar dagen geleden.
Ik heb maar een paar vrienden maar we zien
elkaar vrij vaak.

EXERCISES:
Kies nu uit much, many en a lot of. Let op: soms zijn er twee mogelijkheden.
1.

We'll have to hurry. We haven't got __________ time.

2.

He always puts __________ salt on his chips.

3.

We didn't take ___________ photographs when we were in Spain.

4.

Sue is a very quiet person. She doesn't say __________.

5.

I have got too ________ things on my mind.

Kies uit little/few/a little/a few:
1.

He doesn't speak much English. Only ___________ (een paar) words.

2.

We have __________ (weinig) important customers in Belgium.

3.

My boss always wants __________ (een beetje) milk in his tea.

4.

Mr Donegal left the office __________ (een paar) minutes ago.

5.

Glyn has got __________ (weinig) patience with the children.
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Vul nu achter elk woord de juiste vertaling in. Je kunt kiezen uit: much/many/little/few/a little/a few
(let op: je mag geen a lot of gebruiken):
1.

veel suiker

____________________

2.

weinig licht

____________________

3.

veel bestellingen

____________________

4.

een beetje geld

____________________

5.

veel facturen

____________________

6.

een paar klanten

____________________

7.

weinig werk

____________________

8.

veel verkeer

____________________

9.

een paar dagen

____________________

10.

weinig mensen

____________________

11.

een beetje kaas

____________________

12.

weinig werknemers

____________________

(a) few mushrooms

many (a lot of) people

a lot of money
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SOME EN ANY
Some (somebody/someone, something, somewhere) gebruik je in bevestigende zinnen:
Er zijn enkele / een paar mensen
Ze hebben iets gezien
Ik heb wat geld
Het moet ergens liggen
Er is iemand aan de deur

There are some people
They saw something
I have some money
It must be somewhere
There is somebody at the door

Any (anybody/anyone, anything, anywhere) gebruik je in ontkennende en in vragende zinnen (zie
ook hieronder):
Zij heeft geen enkele kans
Er is nog geen nieuws
Ik kan het nergens vinden
Ik hoor niets
Er is helemaal niemand

She hasn't got any chance
There isn't any news yet
I can't find it anywhere
I can't hear anything
There isn't anybody at all

Let op:
Je gebruikt some in vraagzinnen wanneer je denkt dat het antwoord ja zal zijn en wanneer je iets
aanbiedt of ergens om vraagt:
Kun je me geld lenen?
Zoekt u iets?
Is er iets te eten? (Ik ruik eten).
Wilt u een kopje koffie?
Mag ik wat fruit?

Can you lend me some money?
Are you looking for something?
Is there something to eat?
Would you like some coffee?
Can I have some fruit?

Any gebruik je in vraagzinnen als je niet weet of het antwoord ja of nee zal zijn en in de betekenis
het maakt niet uit wie, wat, hoe, welke, wanneer dan ook:
Anders nog iets, mevrouw?
Heb je vandaag nog brieven gekregen?
Heeft iemand mijn boeken gezien?
Je kunt altijd komen (maakt niet uit wanneer)
Ik geef je wat je maar wilt
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EXERCISES:
Kies uit: some(-thing, -body/-one, - where) en any (-thing, -body/-one, - where)
1.

It must be here __________ (ergens).

2.

The manager left without saying __________ (iets/wat dan ook).

3.

Have you seen my diary __________ (ergens)?

4.

We cannot see __________ (iets).

5.

My watch must be __________ (ergens) in the building!

6.

I would like __________ (wat) tea, please.

7.

Have you sold __________ (iets)?

8.

Ms Green is busy; she is talking to __________ (iemand) on the phone.

9.

This employee was kind enough to answer __________ (enkele) vragen.

10.

I do not mind where you sit. You can sit __________ (waar dan ook) you like.

11.

We are really hungry. Is there __________ (iets) to eat?

12.

__________ (iemand) must be able to give me information!

13.

He lives __________ (ergens) in the Netherlands.

14.

I am new here; I have not met __________ (iemand) yet.

15.

You can cash these cheques at __________ (elke) bank.

16.

You cannot trust him. Do not tell him __________ (iets).

17.

I think I have met him before __________ (ergens).

18.

__________ (elk) answer is better than nothing!

19.

Have you seen my glasses? I cannot find them __________ (nergens).

20.

There is __________ (iets) we have to tell you.

You know ... there is
something I have to tell you ...
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BEZIT: 'S OF OF
De bezittelijke voornaamwoorden hebben we al eerder behandeld. Er zijn ook andere mogelijkheden
om een bezit aan te duiden, namelijk met behulp van 's of of.

's
a)
b)
c)
d)

of
om het bezit van personen en
dieren weer te geven
wanneer je tijd aangeeft
bij een aantal plaatsaanduidingen

e)

om bezit aan te geven bij dingen of zaken

We gaan deze regels nu uitleggen aan de hand van de zinnen in het schema hieronder.

's

a)

b)
c)
d)

of

e)

de broer van Mr Green
de secretaresse van Paul
het huis van Maarten en Nick
de staart van de kat
de krant van gisteren
bij de slager
bij MacDonald's
de deur van de kamer
de dop van de fles
het begin van de film
de kleur van het boek

a)

b)
c)
d)
e)

Mr Green's brother
Paul's secretary
Maarten and Nick's house
the cat's tail
yesterday's newspaper
at the butcher's
at MacDonald's
the door of the room
the cap of the bottle
the beginning of the film
the colour of the book

Zoals je ziet, wordt in het Nederlands in alle gevallen van (de/het) gebruikt.
Het woord 'bezit' moet je overigens niet te letterlijk nemen, er wordt bedoeld iets/iemand van een
persoon/dier of iets/iemand wat/die bij een persoon/dier hoort. Dat zijn in het schema de
voorbeelden die bij a) en b) genoemd zijn.
Zoals je ziet, gebruiken we ook een bezitsaanduiding met 's bij tijd (zie het voorbeeld bij c).
Tenslotte zie je dat er dat er ook bij sommige plaatsaanduidingen (de voorbeelden bij d) een
bezitsvorm met 's wordt gebruikt. Eigenlijk is er in die gevallen een woord weggelaten: at the
butcher's betekent at the butcher's shop; at MacDonald's betekent at MacDonald's restaurant. Nog
een paar voorbeelden: at my friend's (house), at St Mary's (church) enz.
In de andere gevallen gebruik je of, dus als je wilt aangeven dat een ding bij een ander ding hoort.
Voorbeelden vind je in het schema bij e).
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Vorm
's
'
's

als het zelfstandig naamwoord in het my friend's house
enkelvoud staat
als het zelfstandig naamwoord in het my parents' house
meervoud staat en eindigt op s
als het zelfstandig naamwoord in het my children's toys
meervoud staat en niet eindigt op s

het huis van mijn vriend(in)
het huis van mijn ouders
het speelgoed van mijn kinderen

Let op:
In gesproken taal hoor je geen verschil tussen
my colleague's office
en
my colleagues' office

het kantoor van mijn collega
het kantoor van mijn collega's

In geschreven taal zie je het verschil wel. In het eerste geval is het een kantoor van één collega, in
het tweede geval gaat het om het kantoor van meerdere collega's.

EXERCISES:
Kies in onderstaande zinnen 's, ', s' of of:

1.

What is ____________________ ?

the name / your teacher

2.

Who is ____________________ ?

the daughter / Chris

3.

This department store sells ____________________ .

the hats / men

4.

What is on ____________________ ?

the top floor / the building

5.

Where is ____________________ ?

the newspaper / today

6.

What is wrong with ____________________ ?

the dog / ear

7.

Mr Gill is ____________________ .

the new manager / the company

8.

Go to __________ and buy some tomatoes, please.

the greengrocer

9.

Do they sell ____________________?

the shoes / ladies

10.

Has anybody seen ____________________?

the case / the CD

11.

____________________ was open all night.

the door / the school

12.

What are the ____________________ ?

the results / the test

13.

We buy fresh bread at __________ every day.

the baker
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Can you tell me where ____________________ will be
held?

the meeting / tomorrow

15.

What is ____________________, please?

the number / the page

16.

____________________ are very well-behaved.

the children / Tim and Gerry

17.

____________________ will be raised next week.

the prices / petrol

18.

This is ____________________ car; it is brand new!

the car / my mother

19.

____________________ starts at nine o'clock.

the concert / tonight

20.

____________________ is close to the city centre.

the flat / my grandparents

LADIES' ROOM

MEN'S ROOM
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BETREKKELIJKE VOORNAAMWOORDEN
In de zin 'De vrouw die daar loopt, is mijn buurvrouw' is het woordje die een betrekkelijk
voornaamwoord. Het slaat terug op het zelfstandig naamwoord dat ervoor staat: vrouw. Je maakt
gebruik van een betrekkelijk voornaamwoord om duidelijk te maken wie of wat je precies bedoelt.
Een betrekkelijk voornaamwoord kan verwijzen naar personen, zoals hierboven, maar ook naar
dieren, dingen of zaken.
Personen

who
whose

Dieren/dingen/zaken which

die
That is the man who sent me flowers
wiens / van wie That is the man whose briefcase was
stolen
die / dat
That is the dog which bit my sister
That is the wine which I prefer

EXERCISES:
Vul in: who, whose of which
1.

This is Emmy, __________ daughter works in our shop.

2.

I know the man __________ owns this company.

3.

This is the catalogue __________ we received yesterday.

4.

That man, __________ house is next to ours, works in a department store.

5.

This is the machine __________ we use for production.

Maak 1 zin van 2 zinnen met behulp van who of which.
Voorbeeld:

He is the man. He came last week.
He is the man who came last week

1.

I do not like jobs. They do not pay well.

2.

This is the coat. It is too big for me.

3.

He is an artist. I met him last year.

4.

I will send you our price list. It will be effective as of next week.

5.

Did you read the letter? It came this morning.
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Vul in: who, whose of which
1.

The man __________ answered the phone told me you were out.

2.

The secretary, __________ computer was stolen, had to retype all the letters.

3.

We need a receptionist __________ English is very good.

4.

We want a government __________ allows everybody to vote.

5.

Last year's sales figures, __________ were published yesterday, were very good.

I don't know WHOSE party it is,
WHERE to go, WHO to go with,
WHICH clothes to wear or
WHAT to take as a present!
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HULPWERKWOORDEN: MUST - CAN - MAY ENZ.
Bovenstaande werkwoorden noemen we hulpwerkwoorden. Ze heten zo omdat ze een ander
werkwoord als het ware 'helpen' ergens een begrijpelijke zin van te maken. In een zin staan ze nooit
alleen, ze worden altijd vergezeld van een ander werkwoord. In het Nederlands werkt dat net zo:
1. Ik kan autorijden
2. Zij kunnen vanavond niet komen

I can drive a car
They cannot come tonight

In zin 1 is het woord autorijden nodig om er een goede zin van te maken en in zin 2 is dat komen.
Hetzelfde geldt voor may en must:
3. Je mag nu gaan
4. Je moet proberen een baan te vinden

You may go now
You must try to find a job

Moeten

o.t.t.
I must work
I have to work

o.v.t.
-I had to work

toekomende tijd
-I will have to work

Kunnen

o.t.t.
I can swim
I am able to swim

o.v.t.
I could swim
I was able to swim

toekomende tijd
-I will be able to work

Mogen

o.t.t.
I may smoke
I am allowed to smoke

o.v.t.
toekomende tijd
--I was allowed to smoke I will be allowed to
smoke

Let op:
May/might kunnen ook misschien betekenen:
He may come tomorrow
We may go out this afternoon

Hij komt misschien morgen
Misschien gaan we weg vanmiddag

Als je might gebruikt, ben je iets minder zeker van je zaak dan wanneer je may gebruikt:
It may rain tomorrow
It might rain tomorrow
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Tenslotte:
Would en could worden meestal gebruikt om op beleefde manier iets te vragen:
Would you like a cup of coffee?
Would you give me a hand, please?
Could I use your phone for a moment?
Could you tell me where the station is, please?

Would you like
some sausages,
madam?

EXERCISES:

Vul de juiste vorm in van de woorden tussen haakjes. Soms zijn er meerdere mogelijkheden.

1.

Yesterday he __________ (moest) to work late.

2.

In some countries people __________ (moeten) drive on the left.

3.

I am sorry, you __________ (mag) not smoke in this area.

4.

You __________ (moet) stop working now. It is 6 o'clock!

5.

You __________ (kunt) not read and talk at the same time.

6.

__________ (wilt) you like to leave a message?

7.

I think I __________ (kan) to come tomorrow.

8.

When I was 12, I __________ (mocht) to play outside until 8 o'clock in the evening.

9.

I __________ (kon) drive when I was 20.

10.

They __________ (moesten) leave early because of the bad weather.

11.

I am sure that you __________ (zult kunnen) to do it.

12.

You __________ (zult moeten) to go, whether you like it or not.

13.

__________ (zou kunnen) you repeat that, please?

14.

I am not sure if we __________ (zullen mogen) to go to the party.

15.

I __________ (moet) read a lot of books for my exam.
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VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD
Voltooid tegenwoordige tijd (has/have + voltooid deelwoord)
I have worked
ik heb gewerkt
I have arrived
ik ben aangekomen
you have worked
jij hebt gewerkt
you have arrived
jij bent aangekomen
he has worked
hij heeft gewerkt
he has arrived
hij is aangekomen
we have worked
wij hebben gewerkt
we have arrived
wij zijn aangekomen
you have worked
jullie hebben gewerkt
you have arrived
jullie zijn aangekomen
they have worked
zij hebben gewerkt
they have arrived
zij zijn aangekomen
In het Nederlands vorm je deze tijd met behulp van hebben of zijn (zie het schema hierboven).
Het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd is een geval apart, kijk maar naar het volgende
voorbeeld:
Ik heb hem gisteren gezien
maar je kunt net zo goed zeggen:
Ik zag hem gisteren nog

I saw him yesterday
I saw him yesterday

of
Hij is gisteren ziek geweest
maar ook:
Hij was gisteren ziek

He was ill yesterday
He was ill yesterday

Eigenlijk is de term voltooid een beetje misleidend; het gaat lang niet altijd om een handeling of
gebeurtenis die helemaal afgerond of voorbij is. Wanneer je zegt:
Ik heb al dagen geen post meer ontvangen
geef je daarmee aan dat je vanaf een moment in het verleden (al dagen) geen post meer hebt gehad
en dat dat nu nog zo is. Ook hier is in het Nederlands gebruikgemaakt van de voltooide tijd, maar de
situatie is nog ongewijzigd, je ontvangt nu nog steeds geen post. Voltooid is eigenlijk alleen maar
een grammaticale term.
Let op:
Zoals we al gezien hebben bij Hoofdstuk 2 (ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD) luistert het gebruik van
de juiste tijd in het Engels heel nauw. Als iets in het verleden gebeurd is, moet de verleden tijd
gebruikt worden. Als iets nog moet gebeuren, dus in de toekomst, moet er een toekomende tijd
gebruikt worden.
Je weet inmiddels dat je in beide voorbeeldzinnen hierboven in het Engels alleen maar de verleden
tijd mag gebruiken; beide dingen hebben zich immers afgespeeld in het verleden (vorige week en
gisteren).
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Wanneer gebruik je nu in het Engels de voltooid tegenwoorige tijd? Zoals je in de voorbeeldzinnen
al gezien hebt, kun je die tijd in het Nederlands gebruiken voor gebeurtenissen die al helemaal
afgelopen zijn, maar ook voor dingen die nog voortduren. In het Engels moet je altijd gebruikmaken
van de voltooide tijd als iets in het verleden begonnen is en nu nog voortduurt - zoals in het
voorbeeld met de post hierboven. Je maakt die voltooide tijd door have/has te gebruiken met het
voltooid deelwoord (dat is de derde rij woorden in het overzicht van ONREGELMATIGE
WERKWOORDEN - bijlage 3). Bovenstaande zin wordt in het Engels:
I have not received any mail for days
Woorden waaraan je kunt zien dat iets in het verleden begonnen is en nu nog voortduurt, zijn o.a:
lately
for some time
for ... years/months/days

de laatste tijd
al enige tijd
al .... jaren/maanden/dagen

since
so far / up till now
just

vanaf
tot nu toe
net

Een paar voorbeelden:
I have ALWAYS loved you!!!

1.

Ik werk hier al 10 jaar:
10 jaar geleden ben ik hier gekomen en ik werk hier nu nog

2.

Sinds 1985 woont hij in Nederland:
in 1985 is hij hier gekomen en hij woont hier nu nog

3.

Hij werkt hier al 2 maanden, maar tot nu toe heb ik hem nog niet
ontmoet:
2 maanden geleden is hij gekomen, hij is hier nog steeds, maar tot nu toe heb ik hem nog niet
ontmoet

Bovenstaande zinnen vertaal je dan ook als volgt in het Engels:
1.

I have worked here for 10 years.

2.

He has lived in the Netherlands since 1985.

3.

He has worked here for 2 months, but so far I have not met him.

Let dus goed op:


zie je een woord of woordgroep staan waaruit blijkt dat iets zich in het verleden heeft
afgespeeld, dan moet je ook de verleden tijd gebruiken



zie je daarentegen woorden waarbij je kunt denken en het is nu nog steeds zo of tot nu toe dan
moet je in het Engels have/has + voltooid deelwoord gebruiken.
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EXERCISES:
Zet de woorden tussen haakjes in de voltooid tegenwoordige tijd
1.

__________ you (see) Ann lately?

2.

We worked very hard yesterday, but so far we __________ not (do) much.

3.

I don't know where Mike is. I __________ not (hear) from him since last Friday.

4.

He __________ (play) with his new computer since his birthday.

5.

This problem __________ (become) worse in the last few months.

6.

The secretary __________ already (type) the letter.

7.

__________ you (offer) our guest a cup of coffee yet?

8.

This is the third time she __________ (lose) her keys!

9.

__________ you ever (visit) Kew Gardens in London?

10.

We __________ (receive) a lot of orders since early this year.

Kies tussen de verleden tijd of de voltooid tegenwoordige tijd. Let goed op de signaalwoorden.
1.

Last year we __________ (go) to Italy for our holidays.

2.

He __________ (be) a manager since February.

3.

I __________ never (hear) such a silly story in all my life!

4.

Sue __________ (join) our golf club in 1995.

5.

I'm sorry, Mr Jones __________ (leave) an hour ago.

6.

I am working too much - I __________ not (play) tennis for a long time.

7.

He __________ (publish) 2 books in 1984, but nobody __________ (hear) from him since.

8.

So far this factory __________ (produce) 2 million cars.

9.

They __________ (live) here for 20 years now - I don't think they will ever move!

10.

It must be a mistake! We __________ (pay) that bill last month.

I am really tired - I think that
I have had too much to do
lately.
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