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EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH 
Kapitel 13: Den Weg zeigen/fragen ... 
 
A) Een snipperdag 
De 19-jarige Claudia werkt in Arnhem bij een reclamebureau. Ze woont in Emmerich 
(Emmerik zeggen ze in Nederland). Daar is ze ook geboren. Het is een paar dagen na Pasen 
en het is schitterend weer: 22 graden, stralend zonnig. Kortom: geen weer om te werken. Ze is 
vroeg begonnen: het reclamebureau werkt met ‘glijdende werktijden’. Haar vriendin Chantal 

is ook vroeg begonnen. Om half negen – na twee uur geconcentreerd werken 
– houden ze een korte pauze en drinken een kop koffie. 
Luister naar hun gesprek en beantwoord daarna de vragen. 
Opdrachten: 
 

1) Wat is een 'snipperdag'? Omschrijf in het Duits: ……………………………………. 
 
2) Kruis op de plattegrond van Zandvoort aan, waar Claudia en Chantal naar toe willen. 

 
3) Zoek op www.ns.nl  een 

goede verbinding voor de 
beide dames uit van Arnhem 
naar Zandvoort. Uit de 
dialoog  kun je afleiden, hoe 
laat ze ongeveer uit Arnhem 
kunnen vertrekken. 

 
vertrek uit Arnhem: …….. 
 
overstappen in: …………. 
 
aankomst in Zandvoort: 
……………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Controleer je antwoorden door de dialoog nogmaals te beluisteren en eventueel mee te lezen. 
Je vindt de tekst op de volgende pagina. 
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Een snipperdag 
 
[Claudia heeft 'n sterk Duits accent!] 
 
Claudia: Zo, dat doet goed! Ik had toch ’n dorst … 

 
Chantal: Logisch – jij was er al vóór mij. 

 
Chantal: We zijn ook gek om te werken vandaag. Moet je kijken: stralend weer. Ik zou 
eigenlijk het liefst naar het strand gaan. 
 

Claudia: Gôh – da's 'n goed idee. Ik heb nog heel veel snipperdagen. En het is toch niet 
druk op het ogenblik. We kunnen best een dagje vrij nemen. 

 
Chantal: Daar heb je gelijk in. Kom, we gaan even naar Johan. Die vindt het vast wel goed. O 
– daar komt 'ie net. Hé Johan, luister: Claudia en ik willen eigenlijk een snipperdag nemen, nu 
direct. We willen een dagje naar het strand. 
 

Johan: Ja – en daar de jongens het hoofd op hol brengen zeker. Maar goed. Het 
is toch rustig hier, OK. Neem morgen ook maar vrij, dan zie ik jullie woensdag 
weer hier. 

 
Chantal: Fijn. Kom Claudia – inpakken en wegwezen. We kunnen net mooi de trein van 09.08 
nog halen. 
 

Claudia: Ik wil nog even naar huis, strandspullen pakken en zo. Ga met me mee, joh, 
ik heb ook nog wel 'n bikini of zo voor jou. We hebben zo'n beetje dezelfde maat. Veel 
tijd kost ons dat niet, ik woon in de Bakkerstraat. We kunnen zo rond 10.00 uur bij het 
station zijn. Dan zijn voor 12 uur in Zandvoort en liggen om half één aan het strand. 
OK? 

 
Chantal: Prima. Hoi!! Lekker even weg. Je kunt heerlijk zonnen bij de meest noordelijke 
parkeerplaats aan het strand. Zullen we daar naar toe gaan?  
 
 Claudia: Prima idee. Kom op! We gaan! 
 
Chantal + Claudia: Dag Johan!!!!
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4) Spreekopdracht 
 
Claudia en Chantal kopen hun kaartje aan het loket. Schrijf de dialoog af en speel 'm met een 
buurman/-vrouw. 
 
 

 
lokettiste: U bent aan de beurt. 
 

Claudia: Sorry, ik was in gesprek met m'n vriendin. Graag twee retourtjes Zandvoort. 
 
lokettiste: Zeker lekker naar het strand? 
 

Claudia: ………… 
 
lokettiste: ……….. 
 

Claudia: ………… 
 
lokettiste: ………. 
 
… 
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B) De weg wijzen/de weg vragen - gesprek op straat 
 
 
 
 

 
Net als Claudia en Chantal uit het 
station in Zandvoort komen, stelt een 
voorbijganger de twee een vraag. 
 
Luister naar het gesprek en maak de 
opdrachten. 
 
Opdrachten: 
 

1) Wat wil de voorbijganger? 
 

2) Luister naar de dialoog en 
vergelijk het kaartje van 
Zandvoort nog eens.  

      Wie heeft er  
      gelijk? Chantal  
      of voorbijganger  
      2? 
 
3) Wie weet de weg in Zandvoort: 

Claudia of Chantal? 
 

4) Zeg met behulp van de kaart nu 
zelf, wat de juiste weg van het 
station naar het postkantoor is. 

 
 
 
 

 
Controleer je antwoorden door het gesprek nogmaals te beluisteren en eventueel mee te lezen. 
Je vindt de tekst op de volgende pagina. 
 

5) Je staat voor het station. Beschrijf hoe je bij het Casino komt. 
 

6) [in tweetallen] 
Jullie zijn op de Boulevard, bij het Dolfirama. 
De een geeft de ander een route op – mondeling. Die route eindigt op een plaats die de 
ander niet weet. 
Oefen dit een paar keer en wissel daarbij steeds van rol. 
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De weg wijzen – de weg vragen – gesprek op straat 
 
 [Claudia heeft 'n sterk Duits accent!] 
 
 
Voorbijganger 1: Hallo, ik zoek het postkantoor. Waar vind ik dat? Kunt u me helpen? 

  
Claudia: Geen idee! Ik ben hier ook voor het eerst. Maar misschien weet jij het, Chantal? 
 

Chantal: Even denken. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was. Ik geloof dat je eerst 
rechtsaf moet en dan steeds rechtdoor. Bij een plein ga je nog eens rechtsaf en dan moet je het 
kunnen zien. Maar laat ik voor de zekerheid nog maar iemand vragen. 
Pardon meneer, het postkantoor? Waar is dat? 
 
  Voorbijganger 2: Het postkantoor? 
 
Chantal: Ja, het postkantoor! Hoe kom je daar? 
 

Voorbijganger 2: Dat is vlakbij. Je gaat hier vanuit het station links, dan rechtdoor en 
dan de tweede straat rechts. Links om de hoek zie je dan het postkantoor. 

 
 Claudia: Goed dat je het nog even gevraagd hebt, Chantal. Dank u wel meneer! 
 

Voorbijganger 2: Graag gedaan. Dus: links, rechtdoor, de tweede rechts, links om de 
hoek. Echt heel eenvoudig, het kan niet missen. 

 
  Chantal: Was ik niet goed? Ik had het toch net zo gezegd? 
 
 Claudia: Nou, dan heb je toch niet goed opgelet! 
 
  Chantal: Hoezo? Ik heb het precies net zo gezegd! 
 
Voorbijganger 1: Maak nu maar geen ruzie dames! U heeft me prima geholpen. Overigens (tegen Claudia) – bent 
u Duitse? 
 
 Claudia: Ja, ik kom uit Emmerik. Hoezo? 
 
Voorbijganger 1: Ik hoorde 'n beetje accent, vandaar. 
 
 Claudia: Ach so.  
 
Voorbijganger 1: Wat komt u in Zandvoort doen? 
 

Claudia: Dat gaat u eigenlijk niets aan, maar vooruit: een snipperdagje aan de Noordzee. Zon, strand, 
uitgaan, disco en zulk soort dingen. 

 
Voorbijganger 1: Nou – dat treft: ik ben DJ in de Oesterbar, naast het Casino. Wilt u vanavond mijn gast zijn? 
 
 Claudia: Wat vind jij, Chantal? 
 
  Chantal: Natuurlijk, graag. 
 
Voorbijganger 1: Prima, tot vanavond dan. Vraag maar naar DJ Tiësto, dan laten ze u er zonder problemen in. 
 
 Claudia + Chantal: Doen we. Daag! 
 
 Claudia: DJ Tiësto – waar ken ik die naam toch van? 
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C) Naar de disco? 
 

1) Avonds gaan Chantal en Claudia naar de Oesterbar. Ze hebben een vriendin van 
Chantal gebeld die toevallig in Zandvoort woont, en ze kunnen daar overnachten: 
lekker goedkoop en gezellig. 

 
2) Lijkt je dat verstandig dat Claudia en Chantal op de disco-uitnodiging ingaan? 

Waarom (niet)? 
 
3) Waar kent Claudia de naam DJ Tiësto van? Geen idee? Zoek dan op het internet via 

www.google.nl. Je vindt dan heel veel links. Hier alvast één ervan. Onderstreep alle 
woorden die duidelijk maken wie/wat DJ Tiësto is. 

 
4) Bedenk de dialoog tussen Claudia/Chantal en de portier van de discotheek. 

 
5) Hoe eindigt de avond? Romantisch? Tragisch? Heel gewoon? 

 



 7

D) Typisch Nederland(s)? 
 
Zandvoort 
 
1) Je hebt het al gemerkt. Je kunt van Arnhem of Nijmegen uit makkelijk in Zandvoort 
komen. Met de trein, want bij mooi strandweer sta je zomaar 3 uur in de file. 
Hier wat getallen over de gemeente Zandvoort. Onderstreep 10 punten die je heel bijzonder 
vindt. En markeer alles (met een kleurstift) wat met toerisme heeft te doen: 
 
Kerncijfers  

33,82 km2 landoppervlakte 
16.851 inwoners (1 jan 2003), 16.810 (2002), 
16.303 (2001), 15.720 (2000) 
8.209 woningen (1 jan 2002), 8.068 (2001), 7.722 
(2000), 7.517 (1999) 
9 km strand, waarvan 3 km naaktstrand 
74,5 ha openbaar groen, waarvan 34 ha 
plantsoenen en 40 ha openbaar duinterrein 
46,5 km2 duingebied (Nat. Park Zuid-
Kennemerland en Amsterdamse 
Waterleidingduinen) 
4.435 arbeidsplaatsen, waarvan 2.496 in het 
toerisme (2002) 
 
Toeristische voorzieningen  
± 220 horecagelegenheden, waaronder:  
39 strandpaviljoens 
± 55 restaurants 
± 55 hotels/pensions 
± 35 kroegen 
± 10 snackbars 
2 coffeeshops 
 
3 maneges 
3 beautycenters 
4 sportcomplexen 
circuit 
antislipschool 
golfbaan 
amusementscentrum 
tropisch zwembad 
kinderboerderij 
skatebaan 
casino 
surf-/zeilschool 
kartbaan 
congresfaciliteiten 
beeldenroute 
Zandvoorts Museum 
Jutters mu-ZEE-um 
 
 

Accommodaties  
- ca. 4600 bedden bij hotels, pensions ed. 
(Gedetailleerdere informatie vindt u in het rapport 
"Zandvoort in toeristische cijfers") 
- 5 campings met ca. 1000 vaste en ca. 550 
toeristische standplaatsen. Totale oppervlakte 
kampeerterrein ca. 22 ha. 
- 649 strandhuisjes (2003) 
- 1 bungalowpark met 444 bungalows 
 
Toeristische weetjes  
Overnachtingen hotels/pensions  
2002: 1.316.572 
2001: 1.279.801 
2000: 1.210.679 
1999: 1.233.887 
Gedetailleerdere informatie vindt u in het rapport 
"Zandvoort in toeristische cijfers" 
 
Verblijfstoeristen campings  
2002: 216.030 
2001: 212.364 
2000: 184.908 
1999: 189.214 
 
Dagtoeristen  
ca. 4 miljoen per jaar 
 
Bestedingen in Zandvoort  
ca. 151 miljoen euro per jaar directe bestedingen 
(2002) 
ca. 302 miljoen euro per jaar directe + indirecte 
bestedingen (2002) 
Een uitleg van beide begrippen leest u in het 
rapport "Zandvoort in toeristische cijfers" 
 
Bezoekers VVV Zandvoort  
2002: ca. 51.000 
2001: ca. 54.000 
2000: ca. 48.000 
1999: ca. 62.000 
 
Aantal parkeerplaatsen  
11.450 (excl. Center Parcs en Circuit) waarvan 
4.850 betaald 
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2) De gemeente Zandvoort heeft een grote website. De tips en voorschriften die daar op staan 
hebben vaak met de duinen en het strand te maken. Bijvoorbeeld: 
 

 
a) Chantal heeft een hond. De snipperdag naar Zandvoort is op 14 april. Mag ze haar 

hond meenemen? 
b) Welke regels gelden verder voor honden? Onderstreep eerst in de tekst, waar die 

regels staan. Vat ze dan kort samen – in het Duits of Nederlands, naar keuze. 
c) Wat staat er over paarden in de regeling? Vat ook hier kort samen. 
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d) Ook voor de duinen gelden voorschriften en tips. Bekijk de tekst en kruis aan wat er 
mee overeen stemt. 

 
O a) In der Umgebung von Zandvoort kann man u.a. wunderbar reiten. 
O b) Es gibt in den Dünen keine echt guten Fahrradwege. 
O c) Zandvoort liegt zwischen zwei großen Dünenlandschaften. 
O d) Die Stadt Amsterdam holt Trinkwasser aus den Dünen südlich von Zandvoort. 
O e) Man muss zahlen, wenn man in die Naturgebiete um Zandvoort gehen möchte. 
O f) Für Exkursionen kann man sich telefonisch anmelden. 
O g) Exkursionen sind nicht möglich ohne Zustimmung des Zandvoorter Rathauses. 
O h) Zwischen März und Oktober muss man vor Zecken aufpassen. 
O i) Eine Zecke muss innerhalb von einem Tag entfernt werden, sonst könnte man  
       unangenehm und gefährlich krank werden. 
O j) Leuten, die vor Zeckenbissen empfindlich sind, wird ein Aufenthalt in den Dünen  
       abgeraten. 
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e) Claudia en Chantal vinden beiden Zandvoort prachtig. En omdat ze niet gebonden zijn 
– ze hebben nog geen partner, geen kinderen of zo – besluiten ze maar eens een open 
sollicitatie aan de gemeente Zandvoort te schrijven. Op de website vinden ze daarover 
het volgende: 

f) Schrijf de mail die Chantal of Claudia stuurt. Verwerk daarin wat je in de eerste  
hoofdstukken geleerd hebt: 

- Mijn naam is … - ik ben … jaar – ik werk momenteel bij … - ik wil graag naar 
Zandvoort komen, omdat … - …. 

 
 
 
 
 
 
 
 

g) Vergelijk tenslotte jouw mail met die van een paar anderen in de groep. 
            Welke mail is de beste? Waarom? 
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E) Taal onder de loep 
 
Loop de voorgaande bladzijden van dit hoofdstuk nog eens door en noteer woorden en zinnen 
die je handig vindt om te leren. Leer ze Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. 
 
Nederlands Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


