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Wat & Hoe: wat anders!?
Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
www.kosmosuitgevers.nl
Leverbaar in de serie Wat & Hoe:
• Wat & Hoe Onderweg
• Wat & Hoe Select
• Wat & Hoe Taalgidsen

Wat & Hoe Taalgids Engels is ook als app verkrijgbaar.
Kijk voor meer informatie op:
www.watenhoe.nl
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch
de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Wij zouden het zeer waarderen wanneer u
geconstateerde onjuistheden ons wilt doorgeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij
een volgende druk. Uw opmerkingen kunt u zenden aan: info@watenhoe.nl
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1.1 Beknopte grammatica
z zZelfstandig

naamwoord en lidwoord

Het Engelse bepaalde lidwoord is the, ongeacht het geslacht van het
zelfstandig naamwoord dat erop volgt. De Nederlandse bepaalde lidwoorden ‘de’ en ‘het’ worden dus in het Engels allebei the. Het onbepaalde lidwoord ‘een’ wordt in het Engels a of an, afhankelijk van
de uitspraak van het zelfstandige naamwoord dat erop volgt. Als dit
naamwoord met een medeklinker begint, gebruikt men a; als het met
een klinker begint, gebruikt men an. Dus: a train, a musical, a Frenchman, maar an airplane, an opera, an Englishman. De uitspraak van het
lidwoord the loopt hiermee overigens parallel. Als het zelfstandig naamwoord in de uitspraak met een medeklinker begint, is de uitspraak ‘Də’,
anders ‘Die’. Dus: the train ‘Də treen’, maar the airplane ‘Die eəpleen’.
Het meervoud wordt over het algemeen gevormd door een s achter het
zelfstandig naamwoord te plaatsen: train-trains, hotel-hotels en museummuseums. Helaas behoren veel frequente woorden tot de uitzonderingen: man-men, woman-women, child-children.
z zHet

Handig om te weten...

werkwoord

De meeste Engelse werkwoorden worden zeer regelmatig vervoegd. In
de tegenwoordige tijd zijn alle vervoegingen behalve de derde persoon
enkelvoud hetzelfde als de infinitief (het ‘hele’ werkwoord). De derde
persoon enkelvoud krijgt er over het algemeen een -s bij. Dus:
ik werk
jij werkt
hij/zij werkt
wij werken
jullie werken
zij werken

I work
you work
he/she works
we work
you work
they work

Beknopte grammatica
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1 Handig om te weten...

Uitzonderingen zijn o.a. have (hebben; 3e persoon enkelvoud has), do
(doen; 3e persoon enkelvoud does, uitspraak: duz) en be (zijn). Dit laatste is zeer onregelmatig en wordt als volgt vervoegd: I am, you are, he/
she/it is, we are, you are en they are. Andere belangrijke werkwoorden,
zoals de hulpwerkwoorden can (kunnen), will (zullen) en should (zou/
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zouden moeten) zijn daarentegen juist volledig regelmatig: alle vervoegingen, inclusief de derde persoon enkelvoud, zijn identiek aan de onvervoegde vorm.

Handig om te weten...

z zDe

Anders dan in het Nederlands kan in een Engelse vragende zin het
hoofdwerkwoord niet alleen staan. Als er in de zin hulpwerkwoorden
voorkomen, gaat het eerste daarvan naar het begin van de zin. Bij Father will buy the tickets (Vader zal de kaartjes kopen), waar buy de infinitief is en will een hulpwerkwoord, gaat in de vragende vorm will naar
het begin van de zin: Will father buy the tickets?
Als er in de zin alleen een hoofdwerkwoord staat, zonder hulpwerkwoorden, wordt voor de vragende vorm het hulpwerkwoord do ingeschakeld. Een zin als: The guide works hard (De gids werkt hard) wordt
vragend gemaakt door een vorm van do aan het begin van de zin te
zetten: Does the guide work hard? Als de zin met een vragend voornaamwoord begint (wie, hoe, wat etc.) wordt het onmiddellijk gevolgd door
do: When does the train get here? (Hoe laat komt de trein hier aan?). U
ziet ook dat het hulpwerkwoord, en niet het hoofdwerkwoord, vervoegd
wordt voor de derde persoon enkelvoud (het hulpwerkwoord do wordt
does, en het hoofdwerkwoord works wordt weer gewoon work). Dit geldt
voor alle hulpwerkwoorden.
Er is één belangrijke uitzondering op de regel dat een hoofdwerkwoord
niet zonder hulpwerkwoord in een vragende zin kan staan, en dat is be.
De zin: He is rich (Hij is rijk) wordt in de vragende vorm gewoon Is he
rich?, precies zoals in het Nederlands dus.

Beknopte grammatica

z zDe
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vragend e vorm

ontkenning

De ontkenning wordt in het Engels gevormd door het woord not. Het
komt in de zin direct achter het hulpwerkwoord en wordt daarmee in
het gesproken taalgebruik samengetrokken: can + not wordt can’t, has
+ not wordt hasn’t, could + not wordt couldn’t, etc. De zin Jane can swim
(Jane kan zwemmen) wordt in de ontkenning dus: Jane can’t swim (Jane
kan niet zwemmen). Alweer heeft ieder hoofdwerkwoord (behalve be)
een hulpwerkwoord nodig in de ontkennende zin, en alweer is dat do.
Terwijl we dus de Nederlandse zin ‘Erik drinkt’ kunnen ontkennen als
‘Erik drinkt niet’, moet de Engelse zin Eric drinks ontkend worden als
Eric doesn’t drink. Merk op dat ook hier weer de -s voor de derde persoon naar het hulpwerkwoord gaat.
Zoals gezegd kan alleen be in de ontkenning zonder hulpwerkwoord.
The room is clean (De kamer is schoon) wordt in de ontkenning dan ook
gewoon The room is not (isn’t) clean.
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2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Where can I find a bank/an exchange office around here?
weə ken aj fajnd ə benk/ən ikstsjeendzj offis əraund hiə?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

Can I cash this ... here?
ken aj kesj Dis ... hiə?

Kan ik hier pinnen?

Can I use my cash card here?
ken aj joez maj kesj kahd hiə?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

Can I withdraw money on my credit card here?
ken aj wiDdroh munnie on maj kreddit kahd hiə?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

How much commission do I have to pay?
hau mutsj kommisjən doe aj hev toe pee?

Praktische zaken

Waar moet ik tekenen?

Where do I sign?
weə doe aj sajn?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

Could I have smaller notes, please?
koed aj hev smohlə noots, pliez?

Ik zoek een geldautomaat

Where is there a cash dispenser around here?
weə iz Deə ə kesj dispensə əraund hiə?

Wat is het minimum/maximum?

Bank

Engels.indd 27

2 Praktische zaken

What’s the minimum/maximum amount?
wots Də minniməm/meksiməm əmaunt?

Mag ik ook minder opnemen?

Can I take out less than that?
ken aj teek aut les Den Det?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

These are the details of my bank in Holland/Belgium
Diez ah Də dieteelz ov maj benk in hollənd/beldzjəm

Dit is mijn bankrekeningnummer

This is my bank account/girobank number
Dis iz maj bengk əkaunt/dzjajroobenk numbə
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

Thank you
Senk joe

Geen dank/graag gedaan

You’re welcome
joh welkəm

Heel hartelijk dank

Thank you very much
Senk joe verrie mutsj

Erg vriendelijk van u

Very kind of you
verrie kajnd ov joe

Het was me een waar genoegen

I enjoyed it very much
aj indzjojd it verrie mutsj

Dank u voor de moeite

Thank you for your trouble
Senk joe foh joh trubl

Algemeen

Dat had u niet moeten doen

Engels.indd 40

You shouldn’t have
joe sjoednt hev

Dat zit wel goed, hoor

That’s all right
Dets ohl rajt

z zPardon

Pardon

Pardon
pahdn

Sorry!

Sorry!
sorrie!

Sorry, ik wist niet dat ...

I’m sorry, I didn’t know ...
ajm sorrie, aj didnt noo ...
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Ingewanden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

alvleesklier
blaas
blindedarm
dikke darm
dunne darm
hart
kransslagader
lever
long
maag
milt
nier
slokdarm
urineleider

pancreas
bladder
appendix
colon
small intestine
heart
coronary artery
liver
lung
stomach
spleen
kidney
gullet
ureter

penkriejes
bleddə
əpendiks
koolon
smohl intestin
haht
koronəriahtəri
livə
lung
stumək
splien
kidni
ĝulit
joerietə
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