English, you will do it better!!
ZINNEN 2
We gaan 16 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. I am familiar with office work = Ik ben vertrouwd met kantoorwerk.
2. I'm in favour of the death penalty = Ik ben voor de doodstraf.
3. I'm against young people drinking alcohol = Ik ben tegen alcoholgebruik door
jongeren
4. Don't you agree? = Ben je het niet met me eens?
5. What do you mean by it? = Wat bedoel je er mee?
6. He has no sense of humour = Hij heeft geen gevoel voor humor.
7. My car has broken down = Mijn auto doet het niet meer.
8. We've got to relax = We moeten ontspannen.
9. I have been stung by a wasp = Ik ben door een wesp gestoken.
10. I hope you will get well soon = Ik hoop dat je gauw beter bent.
11. She talked to me kindly = Ze praatte vriendelijk tegen me.
12. He was admired by everybody = Hij werd door iedereen bewonderd.
13. The players left the dressingroom = De spelers verlieten de kleedkamer.
14. The game was suspended = De wedstrijd werd (tijdelijk) gestaakt.
15. The pitch was in perfect condition = Het veld was in prima conditie.
16. He has just moved up to the juniors = Hij is net gepromoveerd naar de junioren.
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Bestudeer zin 1 t/m 8!
Bekijk één voor één de Engelse zinnetjes met de vertaling goed!
Zie je bekende Engelse woorden, waaraan de steun hebt bij het leren?
Lees de zinnen nog een tweede keer door en probeer de vertaling te onthouden.
Schrijf de zinnetjes die je erg lastig vindt een keer op.
Probeer nu (zoveel mogelijk uit je hoofd) de eerste oefening te maken.
De eerste oefening staat op het WERKBLAD op de volgende pagina.
Druk dit werkblad af.
Kijk zelf na!
Leer de volgende 8 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in. Kijk zelf na!
1. I am f...m...liar with office work = Ik b...n v...rtr...wd m...t k...nt......rw....rk.
2. I'm in favour of the d......th p...n...lt.... = Ik b...n v......r de d......dstr...f.
3. I'm against y......ng p......ple drinking alcohol = Ik ben t...g...n alcoholgebruik d......r
j...ngeren.
4. Don't you ...gr......? = B...n je h...t n......t m...t me ......ns?
5. What do you m......n b... it? = W...t b...d......l je er mee?
6. He has no s...nse of h...m......r = Hij heeft g......n g...v......l v......r h...m...r.
7. My c...r has br...ken down = Mijn ......t... d......t het n......t m......r.
8. We've got to r...l....x = We m......t...n ...ntsp...nn...n.
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
.................................................................. = ....................................................................
.................................................................. = ...................................................................
Oefening 2
Maak de Nederlandse zinnen af! Doe het zoveel mogelijk uit je hoofd! Kijk zelf na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I have been stung by a wasp = Ik ben door .........................................
I hope you will get well soon = Ik hoop dat .........................................
She talked to me kindly = Ze praatte .........................................
He was admired by everybody = Hij werd door .........................................
The players left the dressingroom = De spelers .........................................
The game was suspended = De wedstrijd .........................................
The pitch was in perfect condition = Het veld was .........................................
He has just moved up to the juniors = Hij is net .........................................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................ = ....................................................................
................................................................ = ...................................................................

Oefening 3
Zorg dat je de 16 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

