
 

 

 

LB2 - Unit 4 - Past times | Leerstof Hoofdstuktoets 

 

Grammar summary 

 

Past Simple of “to be” = Verleden tijd van “zijn” 

 

Was > gebruiken we bij: I, he, she, it 

Were > gebruiken we bij: You, we, they 

 

Affirmative= bevestigende zinnen 

I was out yesterday. 

You were late this 

morning. 

He/She/It was very nice. 

We/They were in the 

living room. 

 

Negative= ontkennende zinnen 

I wasn’t at school last 

week. 

You weren’t at my 

party. 

He/She/It wasn’t here. 

We/They weren’t at 

the cinema. 
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Questions Short answers= vragen en korte antwoorden 

Was he a film star? 

Were they late? 

Yes, he was. 

No, he wasn’t. 

Yes, they were. 

No, they weren’t. 

 

Wh- questions 

Where were you born? 

Who was he with? 

 

There was/were 

There was a competition. 

Were there ten teams? 

There wasn’t a prize. 

Yes, there were. 

No, there weren’t. 

 

Hoe gebruik je het? 

• We gebruiken de verleden tijd van het werkwoord ‘to be’ als we praten over het 

verleden. 

I was in Italy last week. 

• We voegen n’t aan was or were om ontkennende zinnen te vormen 

I wasn’t tired. 

• Bij vragen veranderen we de woordvolgorde en komt de vorm van “to be” vooraan 

de zin te staan. 

You were late. – Were you late? 

es 
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Past Simple (v.t.) 

Wanneer? 

 Bij dingen en feiten die in de verleden tijd gebeurd en afgesloten. 

 

Hoe? 

1. Regelmatige werkwoorden: persoon + ww + ed 

 Voorbeeld: answer – answered, call – called 

LET OP!! 

Als een werkwoord eindigt op een medeklinker + y, > y wordt ied 

 Cry- cried 

Als een werkwoord eindigt op een klinker + y, > y blijft staan + ed 

 Play – played 

Als een werkwoord eindigt op een ‘e’ > alleen “d” erachter 

 Love- loved 

Als een werkwoord eindigt op 1 klinker en 1 medeklinker > laatste medeklinker 

verdubbelen 

 Drop- dropped 

 

2. Onregelmatige werkwoorden: persoon + 2e woord rijtje boek blz 118 

 Voorbeeld: went, was, did, broke, fell, wrote, knew, ate 

 

 

Bevestigende zinnen: 

I/You dropped my 

camera. 

He/She/It arrived at 

ten o’clock. 

We/They talked for a 

long time. 
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Ontkennende zinnen: 

I/You didn’t wait for 

my friends. 

He/She/It didn’t leave 

early. 

We/They didn’t work 

hard. 

 

Questions Short answers 

Did you watch 

television? 

Yes, I did. 

No, I didn’t. 

 

Wh- questions 

Where did you go last night? 

 

• Als je ontkennende zinnen maakt gebruik je didn’t + hele ww  

wanted – didn’t want 

• Als je vragen maakt gebruik je Did + onderwerp + hele ww 

Did you like the film? 
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Vocabulary 

 

Verbs 

NL   EN     NL   EN 

Antwoorden  Answer    Bellen   Phone 

Verschijnen  Appear    Spelen  Play 

Arriveren  Arrive    Trekken  Pull 

Vragen  Ask     Duwen  Push 

Bellen   Call     Onthouden  Remember 

Dragen  Carry     Beantwoorden Reply 

Huilen   Cry     Terugkomen  Return 

Beslissen  Decide    Opslaan  Save  

Doodgaan  Die     Lachen  Smile 

Vallen   Drop     Starten  Start 

Eindigen  Finish    Blijven  Stay 

Gebeuren  Happen    Stoppen  Stop 

Haten   Hate     Studeren  Study 

Helpen  Help     Praten  Talk 

Haasten  Hurry     Bezoeken  Visit 

Lachen  Laugh    Wachten  Wait 

Luisteren  Listen    Lopen   Walk 

Kijken   Look     Willen   Want 

Liefhebben  Love     Kijken   Watch 

Openen  Open     Werken  Work 

Doen   Do     Hebben  Have 

Verliezen  Lose     Maken  Make 

Missen  Miss     Vertellen  Tell 
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Jobs 

NL   EN     NL   EN 

Astronaut  Astronauts    Dokter  Doctor 

Sportman  Sportsmen    Schrijver  Writer 

Regisseur  Director    Wetenschapper Scientist 

Politicus  Politician    Muzikant  Musician 

Voetbal spelers Football players   Artiest  Artist 

Zangers  Singers    Acteurs  Actors 

 

Months 

NL   EN     NL   EN 

Januari  January    Juli   July 

Februari  February    Augustus  August 

Maart   March    September  September 

April   April     Oktober  October 

Mei   May     November  November 

Juni   June     December  December 

 

Use your English 1 

NL   EN    NL    EN 

Een beetje saai a bit boring  een verhaal vertellen tell a story 

Een beetje koud a bit cold   een leugen vertellen tell a lie 

Hallo vanuit  hello from   een cake maken  make a cake 

Best warm  quite warm   lunch maken  make lunch 

Heel erg zwaar really heavy  een feestje hebben  have a party 

Heel erg oud  really old   een etentje hebben have a dinner 

Zie je snel  see you soon  de bus missen  miss the bus 

Erg lang  very long   geld verliezen  lose money 
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Use your English 2 

NL       EN 

Het spijt me heel erg dat ik te laat ben. I’m really sorry I’m late. 

Wat is er gebeurd?     What happened? 

I stond te laat op en ik miste de trein.  I got up late and missed the train. 

Niet alweer!      Not again! 

Het is in orde/het is al goed   That’s OK./That’s all right. 

Kun je het geloven?!    Can you believe it?! 

Ik nam de verkeerde bus.   I took the wrong bus. 

Het maakt niet uit.     It doesn’t matter 

Het is geen probleem.    It’s not a problem. 

Laat maar, je bent er nu.    Never mind, you’re here now. 

Kun je mij wat geld lenen?   Can you lend me some money? 

Misschien. Hoeveel heb je nodig?  Maybe. How much do you need? 

Gisteren was ik heel lui.    Yesterday I was really lazy. 

 


