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Je kent een beetje Engels en je wilt die kennis 
uitbreiden? Engels voor Zelfstudie verzorgt die 
uitbreiding en frist je oude kennis op. Je kent nog 
een beetje Engels, maar veel van wat je wist is 
weggezakt. Je wilt die kennis opfrissen? 
Engels voor Zelfstudie verzorgt die opfrissing en 
breidt je kennis verder uit.

In dit boek oefen je de vier taalvaardigheden: 
lezen, luisteren, spreken, schrijven. Bovendien leer 
je taalgereedschap gebruiken om die vaardigheden 
goed onder de knie te krijgen: grammatica, woorden 
en uitdrukkingen, taalfuncties en 
spreekbedoelingen.

Je begint zoals het hoort: op beginnersniveau. 
Dat wil zeggen dat je, net als elke Nederlander, 
genoeg Engels beheerst om je - eventueel met wat 
bewegingen en on-Engelse geluiden - verstaanbaar 
te maken en dat je minstens een vaag idee hebt 
waar Engelse mededelingen over gaan. Daarop 
wordt in dit boek voortgebouwd tot je het Engels 
goed kunt begrijpen en goed kunt gebruiken. 
In officiële termen uitgedrukt: je kent het Engels 
van het basisonderwijs enigszins en aan het einde 
van het boek heb je de kerndoelen voor Engels 
van de basisvorming bereikt.

De verschillende niveaus bij Engels worden in alle 
Europese landen ook beschreven in gezamenlijke 
richtlijnen: het Europees taalportfolio. Daarin staat 
wat je allemaal moet kunnen om een bepaald niveau 
te halen. Er zijn 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. 
De hoogste niveaus, C1 en C2, haal je eigenlijk alleen 
maar als je jaren in het land zelf hebt gewoond. 
B2 zit tussen havo- en vwo-niveau in. A1 is, om het 
zo maar te noemen, het camping-in-het-buitenland-
niveau. Dat heet ‘basic user’. Met A2 en een begin 
van B1 zit je op het eindniveau basisvorming en van 
het derde leerjaar vmbo. Dan ben je aardig op weg 
naar ‘independent user’. Daar mikken we op.

Elke les in dit boek bestaat uit 
• lees- en luisterteksten in de vorm van dialogen 
• vertalingen van die teksten 
• oefeningen bij de dialogen
• woorden en uitdrukkingen 
• grammatica-uitleg met oefeningen 
•  taalfuncties (bijvoorbeeld, hoe informeer je naar 

iets of klaag je over iets) 
• gespreksopdrachten.

De antwoorden achterin het boek maken je duidelijk 
hoe goed je het doet. 
De lessen 7, 15 en 23 zijn herhalingslessen. Daarin 
kun je je kennis van de voorafgaande lessen toetsen. 
Les 24 is een herhalingstoets over het hele boek.

Achterin het boek vind je, naast alle antwoorden, 
nog meer zaken die je nodig kunt hebben: een lijst 
met onregelmatige werkwoorden, een lijst met 
taalfuncties met verwijzing naar de lessen, een 
grammatica-register en een alfabetische woordenlijst 
Engels-Nederlands. 

De dialogen, die zijn ingesproken door native 
speakers, zijn een onmisbaar bestanddeel van 
deze taaltraining. Je kunt ze downloaden vanaf 
www.prisma.nl.

We wensen je veel succes.

Prue Gargano en Johan Zonnenberg
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LESSON 1
I suggest you travel together next time. (track 01)

1 Anneke van Dijk is at the airport.
  

Check-in steward Can I have your ticket and passport, please?
Anneke Here they are.
Check-in steward You’re Anneke van Dijk? Travelling to Australia via Great Britain?
Anneke Yes, I am.
Check-in steward  Please put your luggage on the scales. That’s all? Just this small bag? It’s only three kilos.
Anneke That’s right. You see...
Check-in steward  You’ll be away for...let’s see...for two months, and you’ve only got one item of luggage? 

There’s a baggage allowance of 25 kilos per person, you know.
Anneke Actually, my husband has the rest of our luggage. 
Check-in steward And where is your husband and the rest of your luggage?
Anneke That’s the problem. He isn’t here yet. 
Check-in steward So he has a lot of luggage.
Anneke Well, he has two suitcases, but one of them is very heavy.
Check-in steward  And together they’ll probably weigh more than 25 kilos. Madam, we have a bit of  

a problem here. I suggest you wait for your husband.
Anneke But our plane leaves in an hour, and I want to buy some duty-free items first. 
Check-in steward  Look, can you ring your husband and tell him to come to this check-in counter? I’ll give 

him a luggage allowance of fifty kilos. 
Anneke What check-in counter is this?
Check-in steward It’s check-in counter 8. What’s your husband’s name?
Anneke It’s Theo. Theo van Dijk. Thank you very much! 
Check-in steward That’s OK. But I suggest you travel together next time. Next please.

2  Anneke is shopping in the duty-free area.
  

Shop assistant So you want these chocolates, but 500 grams and not a kilo?
Anneke That’s right. And I’d like to buy this perfume, but in the 250 millilitre bottle.
Shop assistant I’m sorry, we’re out of it.
Anneke  But what’s that bottle there? No, not next to the other 250 millilitre bottles...down 

there...at the back of the shelf.
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Shop assistant Sorry, you’re right. It’s in the wrong spot. Anything else?
Anneke  Yes, I can see an eau de Cologne I like. There are two bottles at the top of the display.  

I’d like both, please.
Shop assistant I haven’t got a box for one of them
Anneke That doesn’t matter. It’s just for me.
Shop assistant Is that all? 
Anneke  I think so. Well, now I have got a lot of luggage...perhaps too much for the cabin.  

What do you think? Will the cabin staff let me take all this on board?
Shop assistant Well, I don’t know...
Anneke I’ll keep my fingers crossed... 

3   Anneke is now in the departure lounge. Theo is not answering his telephone.  
She decides to ring his work.

  
Secretary [telephone rings] Art Works, Saskia van de Meulen speaking.
Anneke Hi, Saskia. It’s Anneke here. 
Secretary Hi, Anneke. Where are you?
Anneke  I’m already at the airport. In fact, I’m already in the departure lounge.  

Look, where’s Theo?
Secretary Theo? Isn’t he there with you? His taxi left here an hour ago.
Anneke An hour ago! It takes 20 minutes at the most to get to the airport from the office! 
Secretary  The traffic is very heavy today. Maybe his taxi’s in a traffic jam somewhere. Why don’t 

you ring his mobile phone?
Anneke I’m trying to. He isn’t answering.
Secretary Ah…I know what the problem is. It’s on his desk.
Anneke That’s Theo all over. Are the suitcases still there too?
Secretary No. They’re in the taxi.
Anneke Well, I certainly hope he gets here soon. 
Secretary I’ll keep my fingers crossed for you. 
Anneke Thanks. Bye, Saskia.
Secretary Good luck, Anneke. [hangs up]
Anneke [to herself] Theo, please hurry up...

Les 1
IK RAAD U AAN DE VOLGENDE KEER SAMEN TE REIZEN

Anneke van Dijk is op de luchthaven.
  

Grondsteward Mag ik uw ticket en uw paspoort zien?
Anneke Alstublieft.
Grondsteward U bent Anneke van Dijk? U reist naar Australië via Groot-Brittannië.
Anneke Ja, inderdaad.
Grondsteward  Wilt u uw bagage op de weegschaal zetten. Dat is alles? Alleen deze kleine tas?  

Dat is slechts drie kilo.
Anneke Dat klopt. Ziet u...
Grondsteward  U blijft...laat me even zien...twee maanden weg, en u hebt maar één stuk bagage?  

Er is een toegestane hoeveelheid bagage van 25 kilo per persoon, weet u.
Anneke Het zit zo, mijn man heeft de rest van onze bagage.
Grondsteward En waar is uw man en de rest van uw bagage?
Anneke Dat is het probleem. Hij is er nog niet. 
Grondsteward Dus hij heeft een heleboel bagage.
Anneke Nou ja, hij heeft twee koffers, maar een ervan is erg zwaar.

LE
S

 1



12 Engels voor zelfstudie

Grondsteward  En samen wegen ze waarschijnlijk meer dan 25 kilo. Mevrouw, we hebben een 
probleempje. Ik raad u aan op uw echtgenoot te wachten.

Anneke  Maar ons vliegtuig vertrekt over een uur en ik wil nog wat belastingvrije artikelen 
kopen. 

Grondsteward  Kijk eens, kunt u uw echtgenoot bellen en hem zeggen naar deze incheckbalie te komen? 
Dan is de toegestane hoeveelheid bagage voor hem 50 kilo.

Anneke Welke incheckbalie is dit?
Grondsteward Incheckbalie 8. Wat is de naam van uw echtgenoot?
Anneke Theo. Theo van Dijk. Hartelijk dank! 
Grondsteward Geen dank. Maar ik raad u aan de volgende keer samen te reizen. Wie volgt?

Anneke is aan het winkelen in de belastingvrije zone.
  

Winkelbediende Dus u wilt deze chocolaatjes, maar dan 500 gram en geen kilo?
Anneke Inderdaad. En ik wil graag deze parfum, maar in een fles van 250 milliliter.
Winkelbediende Het spijt me, die zijn uitverkocht.
Anneke  Maar wat is dat flesje daar dan? Nee, niet naast de andere flesjes van 250 milliliter... 

daar beneden... achteraan op de plank.
Winkelbediende  Neem me niet kwalijk, u hebt gelijk. Het staat op de verkeerde plek. Verder nog iets?
Anneke  Ja, ik zie een eau de cologne die ik lekker vind. Er zijn twee flesjes bovenin de vitrine. I 

k wil ze graag allebei.
Winkelbediende Voor een ervan heb ik geen doosje.
Anneke Dat geeft niet. Het is maar voor mezelf.
Winkelbediende Is dat alles?  
Anneke.  Ik denk van wel. Ach, nu heb ik echt veel bagage...misschien teveel handbagage.  

Wat denkt u? Zal de vliegtuigbemanning me toestaan dit alles mee aan boord te nemen?
Winkelbediende Nou, ik weet niet...
Anneke Ik zal er maar het beste van hopen.

Anneke is nu in de vertrekhal. Theo beantwoordt zijn telefoon niet. Ze besluit om naar 
zijn werk te bellen.

  
Secretaresse [de telefoon gaat over] Art Works, met Saskia van de Meulen.
Anneke Saskia. Met Anneke.
Secretaresse Hoi, Anneke. Waar ben je?
Anneke Ik ben al op het vliegveld. In feite ben ik al in de vertrekhal. Zeg, waar is Theo?
Secretaresse Theo? Is hij niet bij jou daar? Zijn taxi is hier een uur geleden vertrokken.
Anneke  Een uur geleden! Het duurt hoogstens 20 minuten om van zijn kantoor naar het vliegveld 

te komen! 
Secretaresse  Het is vandaag wel erg druk op de weg. Misschien is zijn taxi ergens in een file.  

Waarom bel je hem niet op zijn mobiele telefoon?
Anneke Dat probeer ik al. Hij neemt niet op.
Secretaresse O...ik weet wat er aan de hand is. Die ligt op z’n bureau.
Anneke Dat is nou typisch Theo. Staan de koffers daar soms ook nog?
Secretaresse Nee. Die zijn in de taxi.
Anneke Nou, ik hoop echt dat hij er gauw is. 
Secretaresse Ik zal voor je duimen. 
Anneke Bedankt. Dag, Saskia.
Secretaresse Succes, Anneke. [hangt op]
Anneke [in zichzelf] Theo, schiet op alsjeblieft....
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Luisteropdrachten
   

A  Lees eerst de onderstaande vraag. Luister daarna naar opnames 1, 2 en 3 en kruis het juiste antwoord aan.
Anneke is at the airport, but where is Theo?
a  Already on the plane
b  At his work
c  At home
d  Probably in a taxi

B  Lees de onderstaande vragen. Luister opnieuw naar opname 1 en reageer op de volgende stellingen.
1  Anneke and Theo will be away for 6 months. waar / niet waar
2  Every passenger has a luggage allowance of 50 kilos. waar / niet waar
3  Anneke fi nds the check-in steward very helpful. waar / niet waar 
 
C  Lees de onderstaande vragen. Luister opnieuw naar opname 2 en reageer op de volgende stellingen.
1  Anneke only buys perfume at the duty-free shop. waar / niet waar 
2  Both of the bottles of perfume are for her mother. waar / niet waar
3  Anneke is worried that she now has too much luggage. waar / niet waar

D  Lees de onderstaande vragen. Luister opnieuw naar opname 3 en reageer op de volgende stellingen. 
1  Anneke rings Theo’s work from inside the plane. waar / niet waar
2  Theo is probably on his way to the airport. waar / niet waar
3  Theo is often very forgetful. waar / niet waar

Woordenlijst 1
suggest  (ww) aanraden, 

voorstellen

travel (ww) reizen

together samen, met elkaar

next volgende

luggage bagage

scales weegschaal

baggage  toegestane

allowance hoeveelheid bagage

actually eigenlijk, in feite

husband echtgenoot, man

suitcase koff er

probably waarschijnlijk

weigh (ww) wegen

buy (ww) kopen

duty-free belastingvrij

item artikel

counter balie, toonbank

shop (ww) winkelen

next to naast

shelf plank, schap

wrong verkeerd

spot plek, plaats

display uitstalling, vitrine

both allebei

box doos

staff  personeel

departure vertrek

decide (ww) beslissen, besluiten

offi  ce kantoor

traffi  c verkeer

traffi  c jam verkeersopstopping, fi le

somewhere ergens

desk bureau

certainly zeker (wel), echt

soon spoedig, snel
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Hoe zeg ik dat?
Dat geeft niet. That doesn’t matter.
Dat is typisch Theo.  That’s Theo all over.
Dat klopt.  That’s right.
De volgende keer.  Next time
Hartelijk dank.  Thank you very much.
Het spijt me.  I’m sorry.
Hoe heet u/wat is uw naam?  What’s your name?
Ik denk van wel.  I think so.
Ik wil graag...  I’d like...
Ik zal er het beste van hopen.  I’ll keep my fingers crossed.
Ik zal voor je duimen.  I’ll keep my fingers crossed for you.
Is dat alles? Is that all?
Over/binnen een uur.  In an hour
Schiet op alsjeblieft.  Please hurry up. 
Succes.  Good luck.
Verder nog iets?  Anything else?
Ziet u...  You see...

Grammatica  
DE TEGENWOORDIGE TIJD VAN BE
1  In de tegenwoordige tijd (present tense) heeft be de vormen am, is, are.
 I am  (= I’m)
 he, she, it  is (= he’s enz.)
 we, you, they are (= we’re enz.)
2  In de ontkenning komt not achter am, is, are.
 He is not here yet.
 Bij is en are kan de verkorte vorm op twee manieren gebruikt worden.
 She’s not here yet/She isn’t here yet.
 They’re not here yet/They aren’t here yet.
3  In de vraag komt am, is, are vóór het onderwerp.
 Is Theo there with you?
4  In korte antwoorden wordt am, is, are niet verkort.
 Are you travelling to America? Yes, I am/we are.
 In korte antwoorden met not kunnen beide verkorte vormen gebruikt worden.
 Als not voluit wordt geschreven heeft het nadruk. Het betekent dat je iemand tegenspreekt.
 Is Theo here yet? No, he isn’t.
 The bottle is in the wrong spot. No, it’s not.

HET PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD
1  De onderwerpsvorm van het persoonlijke voornaamwoord (personal pronoun) is:
 enkelvoud meervoud
 I we
 you you
 he, she, it they
2   Wanneer het Nederlandse het verwijst naar een man, vrouw, of meervoud moet in het Engels he, she  

of they gebruikt worden.
 Who is that man? He is my husband.
 What are the bottles at the bottom of the shelf? They are bottles of eau de Cologne.
3  Het wordt door so vertaald na werkwoorden, zoals believe, expect, hope, suppose, think.
 Is this the right check-in counter? I think so.
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HET TELWOORD
1  De hoofdtelwoorden (cardinals) zijn:

 0  zero/nil/nought/0
 1  one  11  eleven  21  twenty-one  
 2  two  12 twelve  22  twenty-two enz.  
 3  three  13  thirteen  30  thirty  
 4  four  14  fourteen  40  forty  
 5  fi ve  15  fi fteen  50  fi fty  
 6  six  16  sixteen  60  sixty  
 7  seven  17  seventeen  70  seventy  
 8  eight  18  eighteen  80  eighty  
 9  nine  19  nineteen  90  ninety  
 10  ten  20 twenty  100  a/one hundred 

2  Tussen tientallen en eentallen staat een streepje, bv. 47 forty-seven.
3   Voor hundred, thousand en million komt a of one, tenzij er een ander telwoord voor staat, bv. 1,000,000 

a million/one million.
4   Honderdtallen en duizendtallen worden door and verbonden met tientallen of eenheden, bv. 5,070 

fi ve thousand and seventy.
5  Honderdtallen komen achter duizendtallen zonder verbindingswoord, bv. 2,100 two thousand one hundred.
6   Getallen van duizend of meer worden met een komma geschreven (in het Nederlands een punt), terwijl 

decimale breuken met een punt worden geschreven (in het Nederlands een komma), bv. 
 Engels 548,932 Nederlands  548.932
 Engels 4.85 Nederlands 4,85
7  In breuken staat de noemer in het meervoud als de teller groter is dan een, bv.  three quarters.

HET ONBEPAALDE LIDWOORD
1   Het onbepaalde lidwoord (indefi nite article) is a voor een medeklinker in de uitspraak, bv. a dress, 

a university.
 Het onbepaalde lidwoord is an voor een klinker in de uitspraak, bv. an actor, an hour, an umbrella.
2  Anders dan in het Nederlands wordt in het Engels een onbepaald lidwoord gebruikt:
 - voor een beroep, geloof, titel, bv. She is an actress.
 - na as en without. 
 As a stewardess, she travels all around the world. 
 He travelled without a passport.
 - voor hundred, thousand en million
  NB Wanneer een beroep enz. maar door één persoon tegelijk kan worden uitgeoefend, wordt a/an niet 

gebruikt, bv. She is queen of England/She is the queen of England.
3  In plaats van het Nederlands per (dag, kilo) wordt in het Engels a/an gebruikt, bv. once a month.
4   A/an komt achter half, quite, rather, bv. I want half a pound of chocolates. Anneke’s bag was quite a small 

one.

Oefeningen bij de grammatica 
1  Vul de juiste vorm van be in. Kies uit am, is, are. 
Schrijf ook de verkorte vorm op indien die mogelijk is.

a It _______ only three kilos.

b  Sorry, you _______ right. 
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