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WOORD  VOORAF

Eindelijk Engels! hebben wij geschreven als een onorthodoxe grammatica. Een leerboek
als praktische handreiking voor mensen die hun Engels in woord en geschrift willen ver-
beteren. Met veel voorbeelden en verwijzingen zijn we ingegaan op een juist gebruik van
begrippen en het toepassen van goede zinsconstructies. De vorm die we daarvoor gekozen
hebben – uitleg trefwoordsgewijs – is heel goed aangeslagen bij de lezers. Maar regel-
matig werd aan ons gevraagd een oefenboek te maken, zodat mensen hun kennis van  de
theorie in Eindelijk Engels! daadwerkelijk kunnen testen. The proof of the pudding is in
the eating, luidt een bekend Engels gezegde. Daarom hebben wij een oefenboek gemaakt
dat naadloos aansluit op Eindelijk Engels! De lastigste vraagstukken hebben wij in ver-
schillende oefenvormen bijeengebracht. Voor de mensen die Eindelijk Engels! al eerder
aangeschaft hebben is het oefenboek uiteraard los verkrijgbaar. Van nu af aan zal
Eindelijk Engels! en het oefenboek ook als set in de winkel liggen.
Bij het maken van het oefenboek hebben wij veel steun gekregen van Kitty Kruyswijk-
van der Woude.
Eventuele suggesties en opmerkingen van lezers zijn uiteraard zeer welkom. Men wordt
vriendelijk verzocht deze aan de uitgever te sturen.

Kevin Cook en Daniel Gibb
Nijmegen, februari 2006
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LEES (EN WORD)  WIJZER

Oefeningen
De opzet van het oefenboek is als volgt. Problemen die bij het leren van het Engels met
name voor Nederlandstaligen een struikelblok vormen, worden in aparte hoofdstukken
één voor één behandeld. Binnen ieder hoofdstuk tref je verschillende soorten oefeningen
aan. Bij het opstellen van de oefeningen hebben we de volgende opbouw – van makkelijk
naar moeilijk – voor zover mogelijk aangehouden:

- een oefening waarin je een keuze moet maken uit twee (soms meer) alternatieve
woorden of constructies;

- een oefening waarin je het juiste woord / de juiste constructie zelf moet invullen;
- een oefening waarin je Engelse zinnen moet verbeteren (maar alleen als dat nodig is,

want er zitten namelijk ook goede Engelse zinnen tussen, die je als zodanig moet her-
kennen);

- een oefening waarin je Nederlandse zinnen zonder verdere hulp in het Engels moet
vertalen.

De sleutel
In het tweede deel van het boek – met de blauwe pagina’s – vind je per hoofdstuk een
‘sleutel’ met de juiste antwoorden. Bovenaan bij iedere sleutel kom je een icoontje tegen:
het puzzelstukje. Daarachter staan de trefwoorden (ook wel artikelen genoemd) die ver-
wijzen naar de plaatsen in het leerboek Eindelijk Engels! waar je de theorie nog eens
kunt nalezen. Af en toe zijn we bij het maken van de oefeningen dingen tegengekomen
die we in Eindelijk Engels! niet met zoveel woorden hebben besproken. In voetnoten
wordt daar dan de nodige aandacht aan besteed.

Eerlijk is eerlijk
Natuurlijk kun je alles in de sleutel alvast opzoeken, zodat je alle vragen zogenaamd
foutloos kunt beantwoorden. Maar hier schiet je natuurlijk niet zoveel mee op. De enige
die je daarmee voor de gek houdt, ben jijzelf. Als je je Engels écht wilt verbeteren, dan
moet je eerlijk kijken of je – zonder te spieken – het juiste antwoord wel of niet weet.
Door de geleidelijke opbouw van de oefeningen kun je dan je kennis steeds steviger ver-
ankeren.

Oefening baart kunst
Misschien is het zelfs een idee om de oefeningen nu één keer te doen en je score bij te
houden, zo goed of zo slecht als die is. Na een paar maanden studie kun je alles herhalen
en kijken of je Engels echt vooruit is gegaan (tegen die tijd weet je de antwoorden waar-
schijnlijk niet meer uit je hoofd). Daarom raden wij je aan de antwoorden op een apart
blad te schrijven in plaats van in de sleutel zelf, want anders wordt het herhalen van de
oefeningen wel een heel koud kunstje!

Veel succes!
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AFKORTINGEN

O efen ing A

Vul de juiste afkorting in:

1 What song is (Nr. / No. / Nb. / nr. / no. / nb.) 1 this week?
2 He's arriving on 23 March, (i.o.w. / i.e. / t.w.s.) on Monday.
3 They sell all kinds of household equipment, (f.e. / f.i. / e.g.) computers, fridges, 

dishwashers.
4 It costs (approx. / c. / ca. / plm.) €100,000.

O efen ing B

Verbeter de volgende zinnen (alleen als dat nodig is):

1 We sell various makes of car, a.o. Mercedes.
2 The film starts at 2 p.m.
3 The train leaves at 14.30 p.m.
4 The article is by drs. M. van Vliet.
5 The article is by Mrs. Prof. J. Zonnebloem. 
6 We'll be leaving the first week in April, i.o.w. the week after next.
7 Hans v.d. Broek was once the Dutch Minister of Foreign Affairs.
8 List of companies based in A'dam.
9 This offer is valid u/i 15 June.
10 She speaks several unusual languages, f.e. Portuguese, Swedish and Japanese.

O efen ing C

Vertaal de volgende zinnen (gebruik hierbij een afkorting - mits deze wel bestaat):

1 De Engelse premier woont op Downing Street nr. 10.
2 De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hans v.d. Broek.
3 Het land had veel problemen: inflatie, stakingen, enz. enz.
4 Het land had veel problemen, bijv. inflatie en stakingen.
5 Het land had veel problemen, o.a. inflatie en stakingen.
6 Z.o.z. voor meer info.
7 P.S. Ik hou van jou.
8 Dat kost plm. 10.000 euro.
9 Hij verdient twee keer zoveel als ik, m.a.w. drie keer zoveel als jij.
10 Hij verdient twee keer zoveel als ik, d.w.z. drie keer zoveel als jij.
11 Vanavond is onze spreker dr. Anneke van Dijk.
12 Vanavond is onze spreker drs. Pieter van Dijk.
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13 Vanavond is onze spreker mw. prof. mr. Anneke van Dijk.
14 Voorstellen c.q. aanbevelingen.
15 De voorstelling begint om 15.00 uur.
16 De tentoonstelling blijft open t/m vrijdag.

O efen ingen
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AMERIKAANS EN BRITS ENGELS

O efen ing A

Geef aan welke van de twee spellingen BE is:

1 Gray/grey
2 Centre/center
3 Color/colour
4 Thru/through
5 Defense/defence
6 Traveller/traveler
7 Check/cheque
8 Behaviour/behavior
9 Squalour/squalor
10 Humorous/humourous
11 Plow/plough
12 Vice/vise
13 Pajamas/pyjamas
14 Tyre/tire
15 Ax/axe
16 Paralysed/paralyzed
17 Diarrhea/diarrhoea
18 Mustache/moustache
19 Gynaecologist/gynecologist
20 Kilometre/kilometer

O efen ing B

Geef aan of de onderstreepte woorden in de volgende zinnen uitsluitend Amerikaans,
uitsluitend Brits, beide of geen van beide zijn:

1 He was chopping wood with an ax.
2 This is the way to the city centre.
3 Do you realise what this means?
4 Do you realize what this means?
5 The cheese is covered with mold.
6 She’s studying medieval history.
7 I think I’ve got diarrhoea.
8 Our tyrecenter is open seven days a week.
9 Open Monday thru Friday.
10 Open Monday through Friday.
11 Please show me your licence.
12 Are you licensed to sell alcohol?



15

O efen ingen

13 Most cans are made of aluminum.
14 Travelers’ cheques available here!
15 This shirt has lost its colour.
16 This shirt is discolored.
17 There is a lot of discoloration.
18 They live in complete squalor.
19 This is a great honor.
20 This is a grey area.
21 My car’s been stolen from the parking.
22 The moon is shaped like a disk.
23 My hard disk has crashed.
24 Where are my pants?
25 Let’s stop at a gas station.
26 The barometre says it’s going to rain.
27 Do you like chips?
28 Do you like salt-and-vinegar chips?
29 I don’t like woollen sweaters.
30 We’ll have to have this analyzed.
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BETREKKELIJKE EN VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN

O efen ing A

Vul het juiste betrekkelijke of vragende voornaamwoord in (let op - het kunnen er soms
meer dan een zijn, of zelfs helemaal geen):

1 The man (which / who / whom / that / [niets]) was in the bank yesterday was a thief.
2 The man (which / who / whom / that / [niets]) I saw in the bank yesterday was a 

thief.
3 The bank (which / who / whom / that / [niets]) the man was in yesterday was robbed

today.
4 The bank (which / who / whom / that / [niets]) I saw the man in yesterday was 

robbed today.
5 (Which / who / whom) man did you see in the bank yesterday?
6 (Who / whom) did you see in the bank yesterday?
7 (Who / whom) was in the bank yesterday?
8 (Who / whom / to whom) were you talking (to) yesterday?
9 (Who / whom / about whom) were you talking (about) yesterday?
10 I have three avocados, all of (which / who / whom / that) are ripe.
11 I have three sisters, all of (which / who / whom / that) are divorced.
12 (Who / Which) of you is the eldest?

O efen ing B

Verbeter de volgende zinnen (alleen als het nodig is):

1 Which books are you going to buy?
2 Which people did you see?
3 The people which I saw were very friendly.
4 The books which I bought were very expensive.
5 Who did you speak to yesterday?
6 To who did you speak to yesterday?
7 Who’s this?
8 Who’s this man think he is?
9 Who’s is this?
10 This is the man whose house I bought.
11 This is the car whose windows were smashed.
12 I have three sisters, one of who is married.
13 This is the house that burned down yesterday.
14 This is the house who I saw burn down yesterday.
15 The matter has been reported to the police, which have decided to patrol the area.
16 He drinks too much, what I think is a pity.
17 What I think is a pity is that he drinks too much.
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O efen ingen

O efen ing C

Vertaal de volgende zinnen:

1 Wie is de man met wie je gisteren sprak?
2 Ze heeft vier broers, van wie er drie zijn gescheiden.
3 Weet je op wie je gaat stemmen?
4 Dit zijn de mensen van wie we vorige week het huis hebben gekocht.
5 Dit is het huis dat we vorige week hebben gekocht.
6 Dit is het huis dat gisteren in de krant stond.
7 Van wie is deze tas?
8 Welke artikelen verkoopt u?
9 Weet je van wie die auto is?
10 De beslissing die de trainer heeft genomen, was fout.


