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1 B [1] 
 
 
2 C [1] 
 
 
3 B [1] 
 
 
4 D [1] 
 
 
5 C [1] 
 
 
6 A [1] 
 
 
7 D [1] 
 
 
8 C [1] 
 
    [Totaal: 8] 
 
 
9 twee keer per week [1] 
 
 
10 woensdag [1] 
 
 
11 oefenen / snowboarden voor de lol / snowboarden met vrienden [1] 
 
 
12 (i) wedstrijd (in Den Haag) [1] 
 
 (ii) wintersport / naar Zwitzerland [1] 
 
 
13 bus [1] 
 
 
14 het duurt lang / de busreis [1] 
 
 
15 winter [1] 
 
    [Totaal: 8] 
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16 Petra 
 
 (a) Ze neemt haar honden mee naar het strand. niet waar [1] 
 
 
 (b) Ze is dit jaar eerste geworden. niet waar [1] 
 
 
 (c) De vliegtuigjes kunnen niet altijd de lucht in. waar [1] 
 
 
 (d) Bij slecht weer blijft hij thuis. niet waar [1] 
 
 
 (e) Ze werkt in de keuken van de zeilclub. waar [1] 
 
 
 (f) De club is alleen open in de zomer. waar [1] 
 
 
 (g) De band oefent in het weekend. niet waar [1] 
 
 
 (h) Hij speelt zelf elke dag. waar [1] 
 
    [Totaal: 8] 
 
 
17 veel te zien [1] 
 
 
18 1 maand [1] 
 
 
19 strand / mooi weer [1] 
 
 
20 steden bezocht [1] 
 
 
21 erg heet  [1] 
 
 
22 gewandeld in de bergen  [1] 
 
 
23 nooit eerder geweest [1] 
 
 
24 iemand om mee te praten / delen van ervaring / handiger [1] 
 
    [Totaal: 8] 
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25 C [1] 
 
 
26 B [1] 
 
 
27 A [1] 
 
 
28 A [1] 
 
 
29 C [1] 
 
 
30 B [1] 
 
    [Totaal: 6] 
 
 
31 op vieze auto’s [1] 
 
 
32 Hij vond de teksten stom / saai. [1] 
 
 
33 Ze maken foto’s. [1] 
 
 
34 (i) Ze denken dat hij de auto beschadigt. [1] 
 
 (ii) Ze vinden de tekeningen lelijk. [1] 
 
 
35 (i) Ze vinden het wel apart. [1] 
 
 (ii) Het blijft niet lang. [1] 
 
 
36 Hij kan (snel) een nieuwe tekening maken. [1] 
 
 
37 (i) het versieren van auto’s voor een trouwerij  [1] 
 
 (ii) of voor iemand die jarig is [1] 
 
    [Totaal: 10] 
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TAPESCRIPT 
 
F1 Deel 1 

 
Eerste oefening, vragen 1 tot en met 8 
 
Je hoort een aantal aankondigingen, opmerkingen of korte gesprekken. 
 
Elke vraag heeft vier mogelijke antwoorden. Kruis het hokje bij het juiste antwoord aan. 
 
Je hoort elke aankondiging, opmerking of kort gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 

 
F1 Vraag 1 
 
 Hannah en Bert gaan naar een musical in Amsterdam.  Hannah zegt: 
 
F2 Ik heb de kaartjes voor de musical.  Het begint om zeven uur. 

 
F1 Hoe laat begint het? 
 
F1 Vraag 2 
 
 Bert zegt: 
 
M1 Zullen we wat vroeger gaan?  Dan kunnen we iets gaan eten. 
 
F1 Wat wil Bert? 
 
F1 Vraag 3 
 
 Hannah vindt dat een goed idee.  Ze zegt: 
 
F2 Ja gezellig, zullen we een tafel reserveren om 6 uur?  Dan moeten we om half zes weg. 
 
F1 Hoe laat wil Hannah weg? 
 
F1 Vraag 4 
 
 In het restaurant bestelt Bert iets te drinken.  Hij zegt: 
 
M1 We willen graag twee rode wijn en een fles water. 
 
F1 Wat bestelt Bert? 
 
F1 Vraag 5 
 
 De ober vraagt wat ze willen eten. Hannah zegt: 
 
F2 We hebben weinig tijd, mogen wij de soep? 
 
F1 Wat wil Hannah eten? 
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F1 Vraag 6 
 
 Na het eten komen ze aan bij het theater. De kaartverkoper zegt: 
 
M2 Jullie zitten in het midden van de zaal, bij het gangpad. 
 
F1 Waar zitten ze? 
 
F1 Vraag 7 
 
 Na de musical zegt Bert: 
 
M1 Wat een geweldige musical, hè? 
 
F1 Wat vindt Bert van de musical? 
 
F1 Vraag 8 
 
 Als ze weer op de fiets zitten, zegt Hannah: 
 
F2 Wat een fijne avond! Ik vind het niet eens erg dat het regent! 
 
F1 Wat voor weer is het onderweg naar huis? 
 
 
M1 Tweede oefening, vragen 9 tot en met 15 

 
Je gaat luisteren naar Marjolein.  Zij zit op snowboarden. 
 
Maak aantekeningen bij het gesprek. 
 
Je hoort het gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 
 
Je hoort eerst een voorbeeld. 

 
F2 Ik ben Marjolein. Ik ben 15 jaar. 
 
 Ik ben dol op snowboarden, dat doe ik twee keer per week. 
 
 Er is hier in de stad een snowboardclub.  Ik heb woensdag les.  Als ik tijd heb, ga ik op zaterdag 

met een groepje vrienden.  Gewoon voor de lol.  
 
 In oktober wordt het druk.  Eerst heb ik een wedstrijd in Den Haag.  Daarna ga ik met vakantie 

naar Zwitserland, voor de wintersport. 
 
 We gaan met de bus. De reis duurt wel erg lang, dus daar heb ik niet zo’n zin in. 
 Maar het is allemaal natuurlijk wel de moeite waard.  Snowboarden is echt ontzettend leuk. Wat 

mij betreft mag het altijd winter zijn! 
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F1 Deel 2 
 
 Eerste oefening, vraag 16 
 
 Je gaat luisteren naar vier jongeren die vertellen over hun hobby. 

 
Kruis bij elke stelling WAAR óf NIET WAAR aan. 
 
Je hoort het gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 
 
In het voorbeeld hoor je Bob. 

 
M2 Mijn naam is Bob en ik verzamel postzegels.  Ik heb de verzameling geёrfd van mijn grootvader. 
 
F1 Ik ben Petra en ik train honden. Elke zaterdag ben ik met mijn honden op het veld, bij regen en 

zonneschijn. De honden springen over hindernissen en gaan door tunnels enzo. Het is erg leuk. 
In de zomer zijn er wedstrijden waar we aan meedoen. Vorig jaar ben ik eerste geworden! Ik 
hoop dat dat weer lukt dit jaar. 

 
M2 Ik heet Jan. Ik ben sinds kort lid van een club voor modelvliegtuigjes. Het is wel een mooi weer 

sport. De vliegtuigjes kunnen de lucht niet in als het regent of te hard waait. Als het slecht weer 
is, werken we binnen aan de modellen. Het is erg leuk om te zien hoeveel verschillende 
vliegtuigjes er zijn. Ik ben bijna elk weekend bij de club, weer of geen weer.  

 
F2 Ik ben Bettina en ik ben lid van de plaatselijke zeilclub. In de zomer ben ik daar elk weekend. Er 

wordt veel georganiseerd en er is altijd veel te doen. Ik help in de keuken als ik niet op het water 
zit. In de wintermaanden liggen de boten binnen, dus dan is de club dicht. Ik vind het wel prettig 
dat er dan niet gezeild wordt, dan heb ik tijd voor andere hobby’s. 

 
M1 Ik ben Dries en ik speel gitaar in een band. We zijn met z’n vieren en spelen al 2 jaar samen. We 

oefenen alleen op donderdagavond, maar we spelen vaak in het weekend, soms op vrijdag en 
zaterdagavond. Dat is wel veel. Niet het muziek maken zelf, want ik speel dagelijks, maar twee 
avonden achterelkaar optreden kost wel energie! De band ligt juist een beetje stil in de zomer, 
want dan is iedereen op vakantie. 

 
 
M2 Tweede oefening, vragen 17 tot en met 24 
 

Je gaat luisteren naar een gesprek met Robbie.  Hij heeft een reis door Europa gemaakt. 
 
Beantwoord de vragen in het Nederlands. 
 
Je hoort het gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 

 
F1 Hallo Robbie. Jij bent net terug van een reis door Europa. Hoe was het? 
 
M1 Het was geweldig. Je hebt altijd het idee dat je voor een spannende vakantie ver weg moet, maar 

er is ontzettend veel te zien in Europa. 
 
F1 Hoe heb je rondgereisd? 
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M1 Ik ben met drie vrienden met de trein door Europa getrokken. We hebben een kaart gekocht 
waarmee je een maand lang kunt reizen. 

 
F1 En waar ben je eerst heengegaan? 
 
M1 We zijn eerst naar het zuiden gegaan. We wilden natuurlijk mooi weer en strand, het bekende 

verhaal. Dus zijn we via Frankrijk naar Spanje gereisd. Daar hebben we inderdaad aan het strand 
gelegen. 

 
F1 En toen? 
 
M1 In Spanje hebben we een boot genomen naar Italië. We hadden een beetje genoeg van het 

strand, dus daar hebben we een aantal steden bezocht. 
 
F1 Dat was dus wel wat anders. 
 
M1 Ja, veel gebouwen gezien en musea, en natuurlijk heerlijk gegeten. Het was er wel verschrikkelijk 

warm. We waren er vroeg in het jaar, in juni, maar toch was het er al behoorlijk heet. Daarom zijn 
we de bergen in gegaan, in Oostenrijk. Daar hebben we vier dagen gelopen. 

 
F1 En ben je nog in Oost-Europa geweest? 
 
M1 Ja, daarna. Na het bergwandelen ben ik met één vriend naar Kroatië gegaan omdat we nog nooit 

in dat deel van Europa waren geweest. De andere twee vrienden hadden daar geen zin in. Zij zijn 
naar Griekenland gegaan. Ik was wel blij dat we nog met z’n tweeën waren, want alleen reizen is 
wel ingewikkeld. 

 
F1 Wat maakt het ingewikkeld? 
 
M1 Ach, allemaal van die kleine dingen. Bijvoorbeeld als je een boodschapje moet doen, dat je die 

grote rugzak weer mee naar binnen moet nemen. Als je met z’n tweeën bent, kan de ander 
buiten blijven wachten met de bagage. Bovendien is het veel gezelliger als je met iemand kan 
praten over je ervaringen. 

 
 
M1 Deel 3 
 
 Eerste oefening, vragen 25 tot en met 30 
 
 Je hoort een gesprek met Ellen de Lange. Zij geeft cursussen wakzwemmen. 
 

Elke vraag heeft vier mogelijke antwoorden.  Kruis het hokje bij het juiste antwoord aan. 
 
Je hoort het gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 

 
M2 Wakzwemmen? Dit moet je even uitleggen. 
 
F1 Ja, dat kan ik me voorstellen. Zoals je weet is een wak een gat in het ijs. Wakzwemmen is ook 

een raar woord, want het gaat niet om het zwemmen zelf. Dit is een cursus waarin je leert wat je 
moet doen als je door het ijs zakt.  

 
M2 Gebeurt dat vaak? 
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F1 Helaas wel ja, bij de reddingsbrigade maken we het toch wel regelmatig mee. Daarom willen we 
dat wakzwemmen een vast onderdeel wordt van het zwemdiploma. We leren kinderen al heel 
jong wat ze moeten doen als ze in het water vallen. Je moet met kleren aan het water in en leren 
watertrappen. Het is dus logisch dat we ook leren wat je moet doen als je in de winter door het ijs 
zakt. 

 
M2 Ja, da’s waar. 
 
M2 Zeg Ellen, voor welke leeftijd is deze cursus? 
 
F1 Nou, we willen dat het onderdeel wordt van het zwemdiploma, dus het zijn voornamelijk kinderen 

van de basisschool.  Maar soms zijn er ook oudere kinderen en volwassenen die willen leren hoe 
je uit een wak komt of hoe je iemand kunt helpen die in een wak is gevallen. 

 
M2 Wat doe je op de cursus? 
 
F1 Iedereen komt op de les met winterkleren aan, en bovendien een winterjas en laarzen.  Je springt 

met al die kleren het water in. Dat is behoorlijk zwaar. Als je in het water bent, mag je je jas 
uitdoen. Dan wordt het een stuk gemakkelijker. Maar we willen wel dat de deelnemers merken 
hoe zwaar het is als je met je winterkleren in het water valt. 

 
M2 En wat moet je dan doen? 
 
F1 Ten eerste moet je proberen om heel rustig te zwemmen, dan blijf je warmer in ijskoud water. 

Verder moet je jezelf zo groot mogelijk maken, zodat je niet onder het ijs glijdt. 
 
M2 Je bent natuurlijk vaak met vrienden als je gaat schaatsen. Kunnen zij wat voor je doen als je in 

een wak valt? 
 
F1 Jazeker. Ze moeten natuurlijk niet zomaar naar de rand van het ijs lopen, dan zakken ze er zelf 

ook in. Je kunt wel een das naar je vriend gooien. Dan moet je op je buik naar de rand toe 
kruipen en dan kun je je vriend uit het water trekken. Als je maar niet in paniek raakt, dan heb je 
al een hoop gewonnen. 

 
 
F1 Tweede oefening, vragen 31 tot en met 37. 
 
 Je hoort een gesprek met Klaas Koterman. Hij maakt tekeningen. 

 
Beantwoord de vragen in het Nederlands. 
 
Je hoort het gesprek twee keer. 
 
Je hebt even de tijd om de vragen door te lezen. 

 
F2 Klaas, wat voor tekeningen maak je? 
 
M1 Ik teken op vieze auto’s.  
 
F2 En waarom doe je dat? 
 
M1 Nou, ik werk in de bouw en de auto’s die op het bouwterrein geparkeerd staan, zijn altijd stoffig 

en vuil. Ik vond die teksten zoals ‘was mij’ en ‘ik ben vies’ zo saai, dat ik dacht ‘dat kan toch 
leuker’. Toen ben ik tekeningetjes gaan maken in het stof. 
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F2 Maar nu maak je wel wat meer dan ‘tekeningetjes’…  Vindt iedereen de tekeningen leuk? 
 
M1 Niet iedereen, nee. De meeste mensen vinden het leuk en soms stoppen ze zelfs om foto’s te 

maken. Maar soms krijg ik negatieve opmerkingen van mensen die mij bezig zien. Ze zijn bang 
dat ik krassen maak op de auto’s of ze vinden de tekeningen lelijk. Ach, sommige mensen 
hebben met alles wat een beetje anders is een probleem.  

 
F2 Ken je de eigenaren van de auto’s die je gebruikt? 
 
M1 Heel vaak wel, de meeste auto’s zijn van mijn collega’s op het bouwterrein. Ik kom wel eens een 

vuile auto tegen waar ik spontaan wat op ga tekenen, maar dat gebeurt niet vaak. 
 
F2 En je collega’s vinden het goed? 
 
M1 De meesten vinden het wel apart. Bovendien zit zo’n tekening er natuurlijk nooit zo lang op. 
 
F2 Nee, da’s waar, je hebt natuurlijk maar een regenbuitje nodig en hij is weg. 
 
M1 Ja, dat is jammer, maar het betekent wel dat ik weer snel een nieuwe kan maken. Als er af en toe 

een hele mooie tekening tussen zit, maak ik daar zelf een foto van. Maar het meeste doe ik 
eigenlijk voor de lol. 

 
F2 Verdien je er ook geld mee? 
 
M1 Zo nu en dan. Ik word wel eens gevraagd om een auto te versieren, voor een huwelijk of voor 

iemand die jarig is. Maar ik zal er niet rijk van worden. Ik vind het gewoon erg leuk om te doen, 
omdat de meeste mensen er vrolijk van worden als ze het zien. 

 
F2 Doe je ook andere dingen in de kunst? 
 
M1 Niet veel, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik werk in de bouw en dit is dus echt 

iets wat ik doe in mijn vrije tijd. 
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