
 

 

LB2 - Unit 2 - Verbs of emotion + gerund form (-ing) | Leerstof 

Hoofdstuktoets 

 

Grammar summary 

 

*Verbs of emotion + gerund form (-ing) 
When? 

 

>We gebruiken de “gerund” (-ing vorm) achter bepaalde werkwoorden van emotie, zoals “like”, 

“love”, “hate”, etc. 

VB: “I love playing games.” 

 

>We gebruiken don’t mind + gerund om te zeggen dat we iets “oké” vinden. 

VB: “I don’t mind helping you.” 

 

>We gebruiken “prefer” + “gerund form” + to + “gerund form” om te zeggen dat we het ene ding 

leuker vinden dan het andere. 

VB: “I prefer staying in bed to getting up.” 

 

*Imperatives (Gebiedende wijs) 

 
>We gebruiken de gebiedende wijs om te zeggen wat mensen wel of niet moeten doen. Vaak 

gebruiken we het woordje “please” om vriendelijk/netjes over te komen. 

VB: “Please come in.” “Please don’t touch.” 

 

>Om een negatieve gebiedende wijs te maken, gebruiken we het woordje “don’t”. Dit woordje 

zetten we voor de gebiedende wijs zonder het woordje  “to”. 

VB: “Don’t do that.” “Don’t touch me.” “Don’t come in.” 

 

*Must / mustn’t bij regels 
 

>We gebruiken must/mustn’t om aan te geven wat regels zijn en wat we wel of niet mogen doen. 

VB: “You musn’t eat in the classroom.” “I must phone my mum.” 

 

*Going to (bij toekomstige plannen, bedoelingen, voorspellingen) 

 
>We gebruiken going to om plannen, bedoelingen en voorspellingen voor een situatie in de 

toekomst (future).  

VB: “It’s going to rain.” “I’m going to finish my homework later.” 
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Vocabulary 

 

Sports and places 

NL   EN     NL   EN 

Basketbal  Basketball    Renbaan  Course 

Boxen  Boxing    Plein   Court 

Golf   Golf     Veld   Pitch 

Schaatsen  Ice-skating    Zwembad  Pool 

Karten  Karting    Ring   Ring 

Rugby   Rugby    Ijsbaan  Rink 

Zwemmen  Swimming    Baan   Track 

 

Parts of the body 

NL   EN     NL   EN 

Enkel   Ankle     Knie   Knee 

Haar   Hair     Been   Leg 

Rug   Back     Mond   Mouth 

Borst   Chest     Nek   Neck 

Oor   Ear     Neus   Nose 

Ellenboog  Elbow    Schouder  Shoulder 

Oog   Eye     Tanden  Teeth 

Gezicht  Face     Duim   Thumb 

Vinger  Finger    Teen   Toe 

Voet   Foot     Taille/middel Waist 

Hand   Hand     Pols   Wrist 

Hoofd   Head     Arm   Arm 
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Action and rules 

NL   EN     NL   EN 

Buigen  Bend     Gaan   Go 

Oefenen  Exercising    Eten   Eat 

Leren   Teach     Springen  Jump 

Regels  Rules     Duwen  Push 

Belangrijk  Important    Verlaten  Leave 

Poetsen  Brush     Rennen  Run 

Doen   Do     Tijden   Times 

Kijken   Watch    Examens  Exams 

Dragen  Wear     Telefoon  Phone 

Eten en drinken Food and drinks   Kleding  Clothes 

 

Things to do 

NL        EN 

Een lange wandeling maken    Go for a long walk 

Een cake maken      Make a cake 

Naar een karate les gaan     Go to a karate class 

Naar een concert gaan     Go to a concert 

Gaan schaatsen      Go ice-skating 

Een feestje hebben     Have a party 

Uitgaan voor een snelle hap    Go out for a snack 
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Use your English 

NL        EN 

Wat zullen we op zondag doen?   What shall we do on Sunday? 

Wat dacht je van een dvd kijken?   How about watching a DVD? 

Ik weet het niet. Dat is een beetje saai.  I don’t know. It’s a bit boring. 

Nou, zullen we dan een feestje houden?  Well, why don’t we have a party? 

Goed idee!       Good idea! 

Wat zullen we vanavond doen?   What shall we do this evening? 

Waarom gaan we niet naar de bioscoop?  Why don’t we go to the cinema? 

Zullen we naar de kermis gaan?   Shall we go to the funfair? 

Wat dacht je van tennis?     How about playing tennis? 

Heb je zin om te gaan zwemmen?   Do you fancy going for a swim? 

Laten we Luke mee vragen.    Let’s ask Luke to come. 

Je maakt een grapje!     You’re joking! 

 

 


