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PODCAST
Dit zijn de podcast lijsten die horen bij spel nummer 3 van de Engelse taal!

Hoe werkt het?
1. De kaartjes zijn allemaal genummerd
2. De lijsten met woorden, die je ontvangt bij deze download, zijn ook genummerd
3. Speel de podcast af (zie uitleg op de volgende pagina) 
4. Je kunt de lijst met woorden en zinnen erbij houden zodat je én de uitspraak 

hoort én de woorden/zinnen leest
5. Je kunt de podcast ook luisteren zonder de lijsten erbij te houden

Leer je talen

PODCAST

verb: to ask

I ask

I ask for a new pet

1

De kaartjes zijn allemaal 
genummerd.1

2

1 ik vraag I ask

Ik vraag om een nieuw huisdier I ask for a new pet

2 jij vraagt you ask

Jij vraagt iets van mij You ask for something from me

3 hij vraagt he asks

Hij vraagt mij om een gunst He asks me for a favour

4 zij vraagt she asks

Zij vraagt anderen om hulp She asks others for help

5 het vraagt it asks

Het vraagt zoveel in ruil It asks so much in return

6 wij vragen we ask

Wij vragen om zakgeld We ask for pocket money

7 jullie vragen you ask

Jullie vragen om een dagje vrij You ask for a day off

8 zij vragen they ask

Zij vragen moeilijke dingen They ask difficult things

9 ik woon I live

Ik woon in Londen I live in London

10 jij woont you live

Jij woont in Manchester You live in Manchester

11 hij woont he lives

Hij woont in Nederland He lives in the Netherlands

12 zij woont she lives

Zij woont in het zuiden van Frankrijk She lives in the south of France

13 wij wonen we live

Wij wonen in Brazilië We live in Brazil

14 jullie wonen you live

Jullie wonen in het noorden van Duitsland You live in the north of Germany

De woordenlijsten zijn 
genummerd.
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Hoe werkt de QR code?
Je hebt de QR code gescand en toegang gekregen tot de downloads behorend bij dit 
spel. De podcast kun je nu direct beluisteren op je smartphone of tablet.

Wil je deze downloads doorsturen naar je computer en direct uitprinten of de 
podcast op je computer beluisteren?

Doe dan het volgende:
1. Scan opnieuw de QR code op het spel met je smartphone/tablet*
2. Klik op het grijze vlak dat bovenin verschijnt
3. Druk met je vinger op de adresregel van je url op je smartphone/tablet
4. Je ziet nu o.a. ‘kopieer‘ verschijnen
5. Kies ‘kopieer’
6. Ga nu naar je email en kies voor ‘nieuwe email’
7. Ga naar het tekstveld, klik hier op je scherm, laat je vinger los en er verschijnt 

o.a. ‘plak’
8. Kies ‘plak’ en de url verschijnt in je tekstveld
9. Vul nu bovenin jouw eigen emailadres in en verstuur de email naar jezelf
10. Op je computer zie je nu jouw email met de link naar de downloads
11. Open de downloads en je hebt toegang tot alle bestanden op je computer

* Neem je smartphone of tablet, open je fotocamera en richt deze op de QR code. De QR code zal direct 

gescand worden. 

PODCAST

Zie op de volgende pagina een schematische weergave van de stappen. 
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Je hebt de QR code gescand (1) en klik nu 
op het grijze vlak dat bovenin op je scherm 
verschijnt (2) 

Druk met je vinger op de adresregel van je 
url op je smartphone/tablet
 

(4) Je ziet nu ‘kopieer‘ verschijnen
(5) Klik op het woord ‘kopieer’
 

(3) Druk met je vinger op de 
adresregel (grijze balk) van je 
url op je smartphone/tablet
 

(7) Ga naar het tekstveld, klik hier op je 
scherm, laat je vinger los en er verschijnt 
o.a. ‘plak’
 

(8) Kies ‘plak’ 
en jouw url 
verschijnt in je 
tekstveld
 

(10) Op je 
computer zie je 
nu jouw email 
met de link naar 
de downloads
 

(9) Vul nu 
bovenin jouw 
eigen emailadres 
in en verstuur de 
email naar jezelf

(9) 

(6) Ga nu naar je email en kies voor ‘nieuwe 
email’
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1 ik vraag I ask

Ik vraag om een nieuw huisdier I ask for a new pet

2 jij vraagt you ask

Jij vraagt iets van mij You ask for something from me

3 hij vraagt he asks

Hij vraagt mij om een gunst He asks me for a favour

4 zij vraagt she asks

Zij vraagt anderen om hulp She asks others for help

5 het vraagt it asks

Het vraagt zoveel in ruil It asks so much in return

6 wij vragen we ask

Wij vragen om zakgeld We ask for pocket money

7 jullie vragen you ask

Jullie vragen om een dagje vrij You ask for a day off

8 zij vragen they ask

Zij vragen moeilijke dingen They ask difficult things

9 ik woon I live

Ik woon in Londen I live in London

10 jij woont you live

Jij woont in Manchester You live in Manchester

11 hij woont he lives

Hij woont in Nederland He lives in the Netherlands

12 zij woont she lives

Zij woont in het zuiden van Frankrijk She lives in the south of France

13 wij wonen we live

Wij wonen in Brazilië We live in Brazil

14 jullie wonen you live

Jullie wonen in het noorden van Duitsland You live in the north of Germany

PODCAST
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15 zij wonen they live

Zij wonen in Oostenrijk They live in Austria

16 ik weet I know

Ik weet veel I know a lot

17 jij weet you know

Jij weet het antwoord You know the answer

18 hij weet he knows

Hij weet hoe het moet He knows how to do it

19 zij weet she knows

Zij weet daar veel van She knows a lot about that

20 het weet it knows

Het weet waar je bent It knows where you are

21 wij weten we  know

Wij weten veel van de Engelse geschiedenis We know a lot about English history

22 jullie weten you know

Jullie weten veel van biologie You know a lot about biology

23 zij weten they know

Zij weten iets They know something

24 ik zie I see

Ik zie het dorp I see the village

25 jij ziet you see

Jij ziet de foto You see the photo

26 hij ziet he sees

Hij ziet de oplossing He sees the solution

27 zij ziet she sees

Zij ziet de leerlingen She sees the students

28 het ziet it sees

Het ziet de straat It sees the street

PODCAST
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29 wij zien we see

Wij zien de berg We see the mountain

30 jullie zien you see

Jullie zien de bushalte You see the bus stop

31 zij zien they see

Zij zien het park They see the park

32 tien ten

Ik wil graag tien sinaasappels I would like ten oranges please

33 twintig twenty

Mag ik twintig pennen, alsjeblieft ? Can I have twenty pens, please?

34 dertig thirty

Er komen dertig kinderen naar het 

zomerkamp

Thirty children will attend the summer 

camp

35 veertig forty

Er gaan veertig personen mee met de busreis Forty people are going on the bus trip

36 vijftig fifty

Mijn vader is vijftig jaar geworden My dad turned fifty

37 zestig sixty

Mijn oma is zestig jaar en sport heel veel My grandma is sixty and does lots of sports

38 zeventig seventy

Deze bibliotheek bestaat dit jaar zeventig 

jaar

This library will be seventy years old this 

year

39 tachtig eighty

Kun jij tachtig peren meenemen? Can you bring eighty pears?

40 negentig ninety

In de dierentuin wonen negentig dieren Ninety animals live at the zoo

41 honderd one hundred

Honderd eurocent is één euro A hundred euro cents make one euro

42 de lente spring

De lente komt eraan It will be spring soon

PODCAST
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43 de zomer summer

De zomer is voorbij Summer is over

44 de herfst autumn

Wat verkies je, lente of herfst? Which do you prefer, spring or autumn?

45 de winter winter

Ik hou van de winter I like winter

46 wit white

Waar is jouw witte broek? Where are your white trousers?

47 zwart black

Mijn zwarte trui is mijn favoriete 

kledingstuk

My black sweater is my favorite garment

48 bruin brown

Dat hek is bruin That fence is brown

49 blauw blue

De lucht is heel blauw The sky is very blue

50 groen green

Deze stift is groen This marker is green

51 rood red

Het stoplicht staat op rood The traffic light is red

52 geel yellow

Mijn lievelingskleur is geel My favorite color is yellow

53 oranje orange

Het is een klein flesje in een oranje kleur It is a small orange bottle

54 paars purple

Wat vind je van deze paarse trui? What do you think of this purple sweater?

55 roze pink

Sue draagt haar roze rok Sue wears her pink skirt

56 (ga/draai naar) links (go/turn) left

Hier moet je linksaf You have to turn left here

PODCAST
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57 (ga/draai naar) rechts (go/turn) right

Hier moet je rechtsaf Turn right here

58 rechtdoor straight ahead

Blijf maar rechtdoor rijden Keep on driving straight ahead

59 belangrijk important

Het is belangrijk dat je dit weet It's important that you know this

60 kijken of het wat is check out

Laten we kijken of dit iets is Let's check this out

61 verhaal story

Dat is een heel lang verhaal That is a very long story

62 moeilijk difficult

Deze sommen zijn moeilijk om te maken These calculations are difficult to make

63 geluid noise/sound

Wat is dat voor een geluid dat ik hoor? What is the noise I hear?

64 achter behind

Lig je ver achter op je schema? Are you far behind your schedule?

65 druk busy

Het is erg druk in het restaurant It's very busy in the restaurant

66 geduldig patient

Je moet geduldig zijn You have to be patient

67 verkeerd wrong

Dat is de verkeerde afslag That is the wrong exit

68 waarschijnlijk probably

Waarschijnlijk gaan we zaterdag naar het 

festival

We will probably go to the festival on 

Saturday

69 dessert dessert

Wat is jouw lievelingstoetje? What is your favorite dessert?

70 woestijn desert

In de woestijn is het heel erg warm In the desert it is extremely hot

71 gewoonlijk usually

Gewoonlijk duurt het twee uur It usually takes two hours

72 ouderwets old-fashioned

Dat is heel erg ouderwets That is very old-fashioned
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Je bent aan het einde gekomen van de woordenlijsten behorend bij 
de PODCAST van SPEL nummer 3 van de Engelse taal. 

Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Engelse taal? 
Neem dan eens een kijkje in onze shop

Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen! 

www.quiboba.nl

Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA. 

Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de 
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.

https://shop.quiboba.nl/
https://www.quiboba.nl/


PS: Heb je vragen? 

Mail ons dan op support@quiboba.nl

Heel veel  succes!

Good luck!

mailto:support%40quiboba.nl?subject=Vraag%20over%20podcast%20bij%20taalspel

