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Luister. Hoe gaat het met de volgende
personen?
3

(1)
De stoptrein naar Rotterdam vertrekt over vijf minuten.

(1)
(De telefoon gaat.)
Gerard:
Met Gerard de Vries.
Leonie:
Hallo Gerard, met Leonie, hoe gaat het?
Gerard:
0, met mij gaat het uitstekend! En met jou?
Leonie:
Nou ja, eerlijk gezegd, niet zo goed.
(2)
Mirjam:
Joop:

Mirjam:

(2)
Attentie alstublieft. De intercity naar Utrecht, vertrektijd
11.05, komt over enkele ogenblikken binnen op spoor 9.
(3)
De stoptrein naar Groningen vertrekt niet van spoor 6,
maar van spoor 5.

Dag Joop, hoe gaat het met je?
Slecht, sorry dat ik dat zo zeg, maar ik heb
nogal veel problemen.
Maar met jou alles goed, Mirjam?
0, best, ik mag niet klagen.

(4)
Attentie alstublieft. De ICE Frans Hals met bestemming
Keulen zal vandaag binnenkomen en vertrekken van
spoor 7.
(5)
De stoptrein naar Zandvoort heeft een vertraging van 5
minuten en zal binnenkomen en vertrekken van spoor
12.
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(1)
Mevrouw Oost:
Meneer Huizen:
Mevrouw Oost:

Goedemiddag meneer Huizen, hoe
gaat het met u?
Dank u, goed. En met u? Niet zo best,
geloof ik?
Dat klopt, ik voel me vandaag niet zo
goed.

(6)
Attentie alstublieft. De ICE naar Parijs staat nog gereed
op spoor 1.
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(2)
Moeder:

Saskia, dit is mevrouw De Ven, mijn
nieuwe collega.
Saskia:
Goedemorgen, mevrouw, ik ben Saskia
Verhoeven.
Mevrouw de Ven: Hallo Saskia, hoe gaat het?
Saskia:
Dank u, met mij gaat het prima.
En met u?
Mevrouw de Ven: O, uitstekend!
(3)
Hella:

Hella:
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Adriaan:

(4)
Meneer Zandstra: Hallo Erik.
Erik:
Dag, meneer Zandstra, hoe gaat het
met u?
Meneer Zandstra: Ach jongen, ik word een dagje ouder,
maar het gaat wel. Maar jij ziet er goed
uit!
Erik:
Ja, ik voel me prima. O, daar komt de
bus! Doe de groeten aan uw vrouw van
mij! Dag!
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Luister.

Interviewer: Wie is jouw beste vriend of vriendin, Anna?
Anna:
Oh, even nadenken ... Ja, dat is mijn
schoonzus, Joke.
Interviewer: En hoe is ze?
Anna:
Oh, ze is een heel gezellig type en altijd
optimistisch! En heel erg lief! Ik ben eerder
een beetje pessimistisch.
Interviewer: En jij, Dick, wie is jouw beste vriend of
vriendin?
Dick:
Oh, daar hoef ik niet lang over na te
denken, dat is mijn zwager, Gijsbert. Hij is
heel sportief en grappig. Ik zie hem eigenlijk
meer als een vriend dan als mijn zwager!
Mijn zusje boft maar met zo'n man!
Interviewer: En Loes, hoe is dat bij jou? Heb jij een beste
vriend of vriendin?
Loes:
Ja, mijn collega Maarten, omdat hij zo
romantisch is en gelukkig niet zo stil als ik!
Ik ben nogal serieus. Maarten helemaal
niet, en hij is heel erg grappig!

Hé, Adriaan, dat is lang geleden! Alles
oké?
Ja, hartstikke goed. Goh, wat leuk je
weer eens te zien. Hoe is het?
O, best! Zeg, Adriaan, dit is mijn
vriend Joost.
Hallo Joost, woon je ook in Rotterdam?

Adriaan:
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(1. Situatie)
Jugendlicher: Pardon, weet je misschien wanneer de
dierentuin geopend is?
Jugendliche: Je bedoelt Artis? Nee, het spijt me, dat weet
ik echt niet.
Jugendlicher: Eh, goedemorgen, kunt u me misschien
zeggen wanneer Artis geopend is?
Passant 2:
Oh, even kijken; ik geloof vanaf 9.00 uur,
maar ik vraag het voor de zekerheid even
aan mijn man. Henk, weet jij precies
wanneer de dierentuin open is?
Henk:
De dierentuin? Ik geloof elke dag van 9.00
tot 18.30.
Jugendlicher: Bedankt, meneer, tot ziens.

(3. Situatie)
Jugendliche: Dag mevrouw, mag ik u even iets vragen?
Weet u misschien wanneer de rondvaartboot
vertrekt?
Mevrouw:
Tja, ik weet het niet heel zeker, maar ik geloof
vanaf een uur of negen. Vraag het voor de
zekerheid nog maar even aan iemand anders.
Jugendliche: Ja, dat doe ik, dank u wel.
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Tom:

(2. Situatie: antwoordapparaat)
U bent verbonden met het antwoordapparaat van het
Van Gogh-Museum. Het museum is dagelijks geopend; op
maandag van 14.00 tot 17.00 uur. De overige dagen van
10.00 tot 17.00 uur; bovendien op donderdagavond tot
20.00 uur. Wij danken u voor uw interesse.
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Nou, ik sta nogal vroeg op, meestal om kwart voor zeven.
Dan laat ik eerst Dinky uit, want die zit altijd al om
klokslag zeven uur voor de deur op me te wachten. Daarna
zet ik thee en ik dek de tafel en om half acht ontbijten we
dan met elkaar. Als de kinderen naar school zijn en mijn
man naar zijn werk, dan heb ik lekker even de tijd voor
mezelf en ik lees de krant; maar nooit langer dan een
minuut of tien, want er wacht veel werk.
Om kwart over acht ga ik douchen. Dan kleed ik me snel
aan en dan begin ik om kwart voor negen met opruimen.
Vanwege de hond moet ik vaak stofzuigen! En als ik na
zo'n uurtje met het huishouden klaar ben, dan stap ik
vlug op mijn fiets en dan doe ik de dagelijkse boodschappen.
De supermarkt is hier vlakbij, dus als het niet duk is ben
ik zo weer terug! En om half elf drink ik dan meestal
koffie. Soms komt de buurvrouw nog even langs voor een
praatje en dan is de ochtend al haast weer voorbij. Tegen
half een komen de kinderen uit school en dan lunchen
we met elkaar. En als ze dan om half twee de deur weer
uitgaan, gaan mijn vriendin en ik naar jazzballet, dat
duurt maar een uurtje, zodat ik weer op tijd thuis ben als
de kinderen om vier uur uit school komen. Dan drinken
we samen een kopje thee, dat vinden ze zo gezellig. Ja, en
dan begin ik om vijf uur aan het avondeten, want om zeven
uur gaan de kinderen alweer naar volleybal. En mijn man
wil bij het journaal van acht uur z'n koffie hebben. Ik kijk
dan nog een beetje tv of lees de rest van de krant. En dan
gaan we vaak nog samen Dinky uitlaten en om elf uur ga
ik naar bed, want de volgende dag begint weer om kwart
voor zeven!

2

Door de week eet ik meestal elke dag hetzelfde:
één, twee boterhammen met jam en veel koffie
om wakker te worden. En jij?
Janneke: Ik eet nooit brood, meestal fruit en af en toe een
dun plakje ontbijtkoek, want ik moet aan mijn
lijn denken! En ik drink altijd thee; koffie
smaakt me 's ochtends niet. En in het weekend,
wat eet je dan?
Tom:
Nou, dan heb ik eindelijk de tijd om op m'n
gemak te eten: een lekker gekookt eitje, verse
broodjes met worst en kaas, een glaasje sinaasappelsap en koffie natuurlijk! Daar kan ik nou
echt van genieten. En jij, tel je zondags ook
altijd calorie¡n?
Janneke: Nee hoor! Op zondag sta ik altijd laat op en
drink dan uitgebreid koffie met heel veel melk.
En daar hoort voor mij een boterham met
honing bij, heerlijk! Dan trakteer ik mezelf
op twee dikke plakken ontbijtkoek met veel
boter en als ik dan nog trek heb soms ook nog
yoghurt met muesli. Daarna hoef ik tot 's
avonds niets meer te eten!
Tom:
Ja, ja, ja ik hoor het al, geen slanke lijn op
zondag!
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Wat ik gisteren allemaal gedaan heb? Even nadenken,
hoor! Na ja, eerst natuurlijk de dagelijkse routine: ontbijt
gemaakt, het huis opgeruimd, zoals altijd. En om tien uur
heb ik boodschappen gedaan. En tegen twaalf uur heb ik
samen met de kinderen geluncht en om een uur of twee
heb ik een uurtje geslapen, omdat ik gisteren zo laat naar
bed ben gegaan. Ik heb vrij laat gekookt. O ja, en na het
eten heb ik Janneke nog gebeld. Minstens een half uur! En
om acht uur ben ik met Hans naar de bioscoop geweest.
Een leuke film, maar de naam ben ik alweer vergeten!
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1. … kapper
2. … secretaresse
3. … groenteman
4. … dokter
5. … agent
6. … buschauffeur
7. … orgelman
8. … verpleegster
9. … opticien

i10
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Nou, het eerste wat ik 's ochtends doe is de post doornemen. Dan schrijf ik alle brieven die mijn chef gisteren
gedicteerd heeft, doe de nodige telefoongesprekken en
noteer zijn afspraken. Als ik om tien uur koffiepauze heb,
komt Elke soms even langs. Ze heeft nogal problemen met
het nieuwe pc-programma en ik vind het leuk dat ik haar
een beetje raad kan geven. Nou, om vier uur ben ik klaar,
rij met de bus naar huis en wat ben ik blij, dat ik dan even
met niemand hoef te praten, want dat doe ik op mijn
werk de hele dag. Mijn man heeft een parttime baan en
gaat na zijn werk altijd boodschappen doen. Maar koken
doen we altijd gezellig samen!
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(1)
Gast:
Ober:
Gast:
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(2)
Gast:

Juffrouw, duurt het nog lang? We wachten
al 20 minuten op de bestelling!
Serveerster: Ja, sorry meneer, het is erg druk. Het komt
er zo aan. .... Zo, kijkt u eens. Twee maal
soep, twee koffie en een tosti, dat is dan
9,25 bij elkaar alstublieft.
Gast:
Alstublieft, de rest is voor u.
(3)
Gast:
Ja, voor mij graag een uitsmijter en een spa.
(4)
Ober:
U wilde nog iets bestellen, mevrouw?
Gast:
Ja, ik wil graag nog een kopje koffie en een
stuk appelgebak.
(5)
Ober:
Nee, patat met pindasaus dat hebben wij
niet. Daarvoor moet je bij de patatkraam op
de hoek zijn.
Gast:
Oké, doet u dan alleen maar een colaatje.

i10
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Toeriste:
Passant:
Toeriste:
Passant:
Toeriste:
Passant:

Toeriste:
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Toeriste:
Passant:
Toeriste:
Passant:
Toeriste:
Passant:
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Interviewer: Goedemorgen, wij houden een enquête
voor de NS. Heeft u een ogenblikje de tijd?
Reiziger 1:
Ja, als het niet te lang duurt.
Interviewer: Nou, wij willen graag weten of u vaak met
de trein gaat.
Reiziger 1:
O nee, bedankt; mij te vol en te duur!
Ik neem liever de auto, dan heb ik met
niemand wat te maken. Ik ben hier ook
alleen maar om iemand af te halen.
Interviewer: En u mevrouw, gaat u vaak met de trein?
Reiziger 2:
O ja, elke dag. Kijk, ik werk in het centrum
van Amsterdam, naast het station. Nou,
natuurlijk zijn de treinen in de spits stampvol, maar dat vind ik niet erg hoor. Ik ben
er zó en het gaat sneller dan met de autoen ik hoef niet naar een parkeerplaats te
zoeken.
Interviewer: Bedankt voor uw mening. En u meneer?
Reiziger 3:
Nou, af en toe, als ik op zakenreis moet.
Dan ga ik het liefst met de trein. Geen
stress, geen files en geen omleidingen. En
mijn reistijd gebruik ik ook nog om wat
stukken door te nemen of te telefoneren.
En ik kom uitgerust aan op de plaats van
bestemming.
Interviewer: En u, u wilde ook wat zeggen?
Reiziger 4:
Ja, voor mij is de verbinding van hier naar
Apeldoorn erg slecht, ik moet drie keer
overstappen en dat duurt mij te lang. En
bovendien heeft de trein ook vaak vertraging en het is niet leuk om dan op zo'n
koud station te staan wachten. Daarom ga
ik nooit met de trein. Nee hoor, geef mij
mijn autootje maar. Dan ben ik tenminste
ook niet afhankelijk van het spoorboekje!
Interviewer: En u? Mag ik uw mening ook nog even
horen?
Reiziger 5:
Ja natuurlijk. Ik ga zo'n vier keer per jaar.
Mijn dochter woont in Düsseldorf en als ik
naar haar toe ga, dan doe ik dat het liefst
met de trein. Ik hou er niet van in mijn
eentje in de auto te zitten, en het is ook
niet goed voor het milieu. Goedkoop is de
trein niet, maar wel heel gezellig. Ik heb
tot nu toe elke keer leuke en interessante
mensen ontmoet. En in de trein kun je
lekker naar buiten kijken, een kopje koffie
drinken en op je gemak een blaadje lezen.
Nou, probeert u dat maar eens in de auto!

Een appelsap en twee koffie, alstublieft.
Wilt u ook iets eten?
Nee, op dit moment niet. Misschien
later.
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Eh, meneer, weet u misschien waar hier een
telefooncel is?
Een telefooncel? Even kijken, ja, in het Station
moet er een zijn.
Ja, dat weet ik, maar die doet het niet. Weet u
nog een andere hier in de buurt?
O, daar vraagt u me wat! Ja, naast het postkantoor is er nog eentje.
En kunt u me misschien ook nog zeggen waar
het Vondelplein is?
Ja, dat is hier vlakbij, direct achter de parkeerplaats. U gaat hier rechtdoor tot aan de eerste
straat links. Op de hoek is een parkeerplaats.
Het Vondelplein is direct achter de parkeerplaats aan de rechterkant. U kunt het niet
missen.
U bedoelt daar voor links, waar die witte auto
net de hoek omgaat?
Ja, precies. Het is maar vijf minuten hier
vandaan.
Maar, dan weet u vast en zeker ook nog waar
het politiebureau is?
Ja, dat is ook niet zo ver hier vandaan. Weet u
waar het museum is?
Ja, in de Vrouwenstraat.
Precies, en het politiebureau is direct naast
het museum.
Nou, dank u wel!
Graag gedaan.
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