
Leerstof unit 3 Live Beat leerjaar 2 
 

 
Vergrotende en overtreffende trap 
 
Wat? 
De vergrotende trap : om twee mensen of dingen met elkaar te vergelijken 
 VB: Mike is younger than Sophie. 
 
De overtreffende trap : om drie of meer mensen/dingen te vergelijken of een    hele 

groep 
 VB: Sue is the oldest girl in my class. 
 
Hoe? 
De vergrotende trap : - er achter het bijvoeglijke naamwoord 
 VB: cold – colder, old-older, big-bigger 
 
De overtreffende trap : -est achter het bijvoeglijk naamwoord 
 VB: colder-coldest, older-oldest, bigger-biggest 
 
Belangrijk! 
Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt in een klinker met een medeklinker dan verdubbelen 
de laatste medeklinker. 
 VB: big, eindigt in een ‘i’ en een ‘g’ dan verdubbelen we de ‘g’ 
 VB: big – bigger – biggest 
 
Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt in een –e, voegen we alleen –r of –st toe. 
 VB: nice – nicer – nicest 
 
Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt in een –y, veranderen we meestal de –y in –i. 
 VB: easy – easier – easiest 
 
Als je te maken hebt met lange bijvoeglijke naamwoorden dan hoef je de woorden niet te 
vervoegen maar gebruik je het volgende: 
 
De vergrotende trap : more, voor het bijvoeglijk naamwoord plaatsen 
 VB: interesting – more interesting 

 
De overtreffende trap : most, voor het bijvoeglijk naamwoord plaatsen 
 VB: interesting – more interesting – most interesting 
 
Uitzonderingen 
 
Sommige woorden zijn onregelmatig en daar kun je bovenstaande regels niet op toepassen. 
De onregelmatige werkwoorden die je voor dit hoofdstuk moet leren zijn: 
 

1. Good – better – the best 
2. Bad – worse – the worst 
3. Far- further – the furthest 

 



Much, many, a lot of, a few, a little/(un)countable 
 
Countable nouns  : hierbij is duidelijk om hoeveel/aantal het gaat 
Uncountable nouns  : onduidelijk om hoeveel/aantal het gaat 
 
*a lot of gebruiken we bij: 
-bevestigende zinnen 
-zowel in countable als uncountable woorden 
VB: There are a lot of people here. 
 
*a few gebruiken we bij: 
- bevestigende zinnen 
-alleen bij countable woorden 
VB: I’ve got a few books. 
 
*a little gebruiken we bij: 
-bevestigende zinnen 
-alleen bij uncountable woorden 
VB: He’s got a little time. 
 
*much gebruiken we bij: 
-negatieve zinnen (zinnen met “not”) 
-alleen bij uncountable woorden 
VB: How much time have we got left? 
 
*many gebruiken we bij: 
-negatieve zinnen ( zinnen met “not”) 
-alleen bij countable nouns 
VB: How many days are there in July? 
 
Questions with “How” 
 
How tall (bij personen)  = hoe lang 
How high ( bij voorwerpen)  = hoe hoog 
How wide    = hoe breed 
How long    = hoe lang 
How far    = hoe ver 
How deep    = hoe diep 
How heavy    = hoe zwaar 
How much    = hoeveel 
How big    = hoe groot 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Parts of the house 
NL   EN   NL   EN 
Balkon  balcony  Koelkast  fridge 
Kelder  basement  Spiegel  mirror 
Plafond  ceiling  Kledingkast  wardrobe 
Schoorsteen chimney  Bank   sofa 
Hek   fence   Boven  upstairs 
Tuin   garden  Gordijnen  curtains 
Poort   gate   Tapijt   carpet 
Overloop  landing  Slaapkamer  bedroom 
Zolder  loft/attic  Huis   house 
Dak   roof   Keuken  kitchen 
Trap   stairs   Badkamer  bathroom 
Treden  steps   Woonkamer  living room 
Studeerkamer study   Wc   toilet/restroom 
 
 

Countable/uncountable nouns 
NL   EN   NL   EN 
Voedsel  food   Muziekspeler an MP3 file 
Meubilair  furniture  Auto   a car 
Huiswerk  homework  Rugzak  a rucksack 
Bagage  luggage  Tafel   a table 
Geld   money  Minuut  a minute 
Muziek  music   Oefening  an excercise 
Afval   rubbish  Peer   a pear 
Tijd   time   Plastic flesje  a plastic bottle 
Verkeer  traffic   Champignon a mushroom 
Ruimte  space    
 

Large numbers 
NL    EN 
130    one hundred and thirty 
500    five hundred 
741    seven hundred and forty-one 
1000    one thousand 
1595    one thousand five hundred and ninety-five 
Tienduizend   ten thousand 
Honderd duizend  one hundred thousand 
Een miljoen   one million  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Random words and dimensions 
NL   EN   NL   EN 
Herkennen  recognise  mooi   beautiful 
Toren   tower   koud   cold 
Monument  monument  duur   expensive 
Datum  date   hoog   high 
Diameter  diameter  heet   hot 
Bel   bell   gigantisch  huge 
Klokkenspel  chime   interessant  interesting 
Standbeeld  statue  modern  modern 
Haven  harbour  leuk   nice 
Ontwerper  designer  oud   old 
Fakkel  torch   lelijk   ugly 
Links   left   ongewoon  unusual 
Rechts  right   warm   warm 
Lenen   borrow  lang   long 
Hoog   high   Wijd   wide 
Diep   deep   zwaar   heavy 
Veel   much   ver   far 
Groot   big 

 
Use your English 

 
NL      EN 
Mag ik mijn boeken hier leggen? Can I put my books here? 
Ja hoor.     Sure. / Yes, ofcourse.  
Is het goed als ik hier ga zitten.  Is it all right if I sit here? 
Eigenlijk zit hier al iemand, sorry. Actually, someone’s sitting here. Sorry. 
Geen probleem.    No problem. 
Sorry, het is een beetje moeilijk. Sorry, it’s a bit difficult. 
Eigenlijk is er niet veel ruimte.  Actually, there isn’t much space. 
Een beetje gek.    A bit silly.    
Erg oud.     Very old. 
Erg interessant.    Very interesting. 
Vrij zonnig.     Quite sunny. 
Erg hongerig.    Really hungry. 
Erg warm.     Very warm. 
Dat is fantastisch.    That’s amazing. 
Dat is genoeg.    That’s enough. 
Ik heb geen idee.    I haven’t got a clue. 
Eigenlijk     Basically 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


