TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE B1
A. Kies het juiste antwoord:
1.De Baguettestraat is………….,
de Hamburgerstraat is ……….. en de Falafelstraat is …………
a) smaal, breider, het breidst.
b) smal, breder, het breedst.
c)small, breeder, het bredst.
2. Dit resultaat is ……………………… dan het vorige.
a) minder indrukwekkend
b) weniger indrukwekkend
c) indrukwekkender
3. Terwijl, zodat of tenzij ?
a) Terwijl Lady Gaga zich schandalig gedraagt, blijft Adele eerder kalm en rustig.
b) Zodat Lady Gaga zich schandalig gedraagt, blijft Adele eerder kalm en rustig.
c) Tenzij Lady Gaga zich schandalig gedraagt, blijft Adele eerder kalm en rustig.
4. Zou je mij op de hoogte ........... jullie bruiloft voorbereidingen kunnen houden ?
a) over
b) met
c) van
5. Zuckerberg probeert altijd…………………………
a) alle problemen met Facebook oplossen.
b) alle problemen met Facebook op te lossen.
c) alle problemen met Facebook te oplossen.
6. Welke funkties heeft “Er” in deze zin niet:
“Je spreekt met François Hollande over het voetbal. Je spreekt er met hem over. “
a)“Er” als plaatsaanduiding
b)“Er” + prepositie
c)“Er” + onbepaald subject
7. Slechts een zin is correct, welke ?
a) Tim heeft uit de boom gevallen.
b) De koekjes die ik heb gebakken zijn mislukt!
c) De minister heeft snel naar Den Haag gevlogen.

B. Lees de tekst en geef antwoord op die onderstaande vragen.
Mark van Waas uit Rotterdam mailt dat hij zich al „sinds jaar en
dag” ergert aan de blauwe champignondoos. „Eenmaal open is
dit doosje niet meer fatsoenlijk af te sluiten. Waarom wordt er
nog steeds gebruikgemaakt van deze onhandige verpakking? Ik
begrijp er echt niets van.”
Onhandige verpakking? Op het kenmerkende blauwe
‘thermogevormde’ champignonbakje „hebben we heel erg ons
best gedaan”, zegt Jan Verstappen, directeur van Verstappen
Verpakkingen en verantwoordelijk voor de productie van een
groot deel van alle champignonbakjes in Europa.
Verstappen is uitvinder van het blauwe champignonbakje, dat ongeveer vijftien jaar geleden werd
ingevoerd. Daarvoor werden champignonsverpakt in folie. Maar vanwege nieuwe regels, die het
gebruik van pvc in de supermarkten moesten terugdringen, ontstond er behoefte aan een nieuwe
verpakking. Over één ding was snel duidelijkheid: „Het bakje moest blauw zijn”, vertelt Verstappen.
„Consumentenonderzoek wees uit dat de paddestoel dan het mooist oogt.”
Volgens Verstappen werden er „een stuk of twintig” verschillende proefverpakkingen gemaakt. Een
bakje met consumentvriendelijke ‘nokjes’, de kleine klemmetjes die we kennen van de druiven of
aardbeienbakjes, viel al snel af. Doordat de champignons allemaal een andere vorm hebben, is er
relatief een ruime verpakking nodig. De bakjes moeten per twaalf in een krat worden vervoerd en zo
klein mogelijk zijn. Een bakje met nokjes is al snel 6 millimeter breder.
Daar komt nog een reden bij: de supermarkten bleken nogal vervelende ervaringen te hebben met de
makkelijk te openen en sluiten aardbeienbakjes. Er werd weleens een aardbei gestolen. „De bakjes
moesten diefstalproof zijn”, zegt Verstappen. „Zo kwamen we uit op het gelaste bakje, waarbij de
uiteinden van het deksel aan het bakje worden gelast.”
Maar toch, zo’n bakje is toch verdomd onhandig? Volgens Verstappen valt het wel mee. „De portie is
vrij klein, meestal worden de champignons in één keer in de pan gegooid.”

1. Waarom is het champignonbakje blauw ?
2. Noem drie kenmerken van het champignonbakje.
3. “Volgens Verstappen werden er „een stuk of twintig” verschillende proefverpakkingen
gemaakt.” Hoeveel is dat eigenlijk ?
4. Volgens Verstappen (en ook de supermarkten) mag de champignondoos niet te makkelijk te
openen zijn. Waarom ?

C. Vul ontbrekende woorden in:
Er..........(zijn)een oude koning en zijn naam …......(zijn) Isidoor,
die …....(willen) gaan schaatsenrijden, in de tijd dat het nog ….......... (vriezen)
De zon …...........(schijnen)en het ijs..............(zijn) glad, er …........... (zijn)maar één verdriet:
De koning ….......... (kunnen) niet rijden, neen, de koning …........(kunnen) het niet.
Toen …........(laten) hij zich maar dragen door twee deftige lakeien,
(die heb je, als je koning bent, de meeste tijd wel bij je.)
En die twee …............(kunnen) schaatsenrijden, zó verbazend vlug!
Dat ….........(gaan)van zwiet naar links en zwiet naar rechts, en dan weer t'rug.

Annie MG Schmidt, „De koning wou gaan schaatsenrijden”

D. Maak gebruik van de onderstaande woorden en probeer ermee een korte tekst of een
kort verhaal te schrijven:
de draak, nutella, stelen, onverwacht, de droom

