English, you will do it better!!
GRAMMATICA 3
VOORZETSELS
at three o'clock = om drie uur
around three o'clock = rond drie uur
by three o'clock = tegen drie uur
before Saturday = voor zaterdag
for a week = voor een week
from June = vanaf juni
since 2005 = sinds 2005
during summer = gedurende de zomer
until / till tonight = tot vanavond
from 9 to 5 = van 9.00 uur tot 17.00 uur
after three years = na drie jaar
above the setee = boven de bank
below the painting = onder het schilderij
over the table = boven de tafel
under the table = onder de tafel
among people = onder de mensen
between the cars = tussen de auto's
beside the door = naast de deur
next to the entrance = naast de ingang
in front of the museum = voor het museum
behind his boss = achter zijn baas
in the middle of the show = in het midden van de show
on the street = op straat
Enkele zinnen met voorzetsels
The sun rose above the horizon = De zon rees boven de horizon
Schiphol is below sea level = Schiphol ligt onder de zeespiegel
The kitchen is under the bathroom = De keuken is onder de badkamer
You are here among friends = Je bent hier onder je vrienden
It happened between three and four = Het gebeurde tussen 3.00 uur en 4.00 uur
The temperature was below zero = De temperatuur was onder onder nul.

•
•
•

Bekijk de bovenstaande zinnen goed.
De volgende pagina is een werkblad. Druk die pagina af en maak de oefenigen.
Leer eerst de zinnen 1-14. Maak dan oefening 1. Leer vervolgens de rest van de zinnen en
maak oefening 2

English, you will do it better!!
Oefening 1 (De eerste 14 zinnen)
Vul in:
............. three o'clock = rond drie uur
............. three o'clock = tegen drie uur
............. Saturday = voor zaterdag
............. a week = voor een week
............. June = vanaf juni
............. summer = gedurende de zomer
.................. tonight = tot vanavond
from 9 ..... 5 = van 9.00 uur tot 17.00 uur
............. three years = na drie jaar
............. the setee = boven de bank
............. the painting = onder het schilderij
............. the table = boven de tafel

Kijk zelf na!
Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................

Oefening 2 (De rest van de zinnen)
Vul in:
............. people = onder de mensen
............. the cars = tussen de auto's
............. the door = naast de deur
............. the entrance = naast de ingang
............. the museum = voor het museum
............. his boss = achter zijn baas
............................the show = in het midden van de show
The sun ................... above the horizon = De zon rees ................... de horizon
Schiphol is below sea-level = Schiphol ligt ................... de zeespiegel
You are here among friends = Je bent hier ................... je vrienden
It happened between three and four = Het gebeurde ................... 3.00 uur en 4.00 uur
The temperature was below zero = De temperatuur was ................... nul.
Kijk de zinnen zelf na!

Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond.
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................

Oefening 3: Zorg dat je alle zinnen kent.

