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DEEL 1

Geld maakt (niet) gelukkig

DEEL 1
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Een rekening openen

les 1

Xavier, Anton en Vera bespreken hun geldprobleem.

Vera Dus jij wilt naar de bank gaan, daar een aktetas vol geld
op tafel gooien en vragen: ’Kunt u dit op een rekening
zetten?’ Wat een flauwekul! Dat kan toch niet.

Xavier Nee?
Vera Natuurlijk kan dat niet. Wat een onzin! We zitten wel in

de 21e eeuw, maar dat betekent nog niet dat de
bankbediendes hier stom zijn. Dit is zwart geld, er zijn
geen belastingen op betaald. Dit geld bestaat eigenlijk
niet!

Anton Sst! Mag ik even?
Vera We moeten een oplossing vinden.
Xavier Euh ...
Anton Hallo, mag ik even?
Vera Het geld investeren, in een huis bijvoorbeeld.
Anton In godsnaam, hou nu toch eens op! Xavier, ik lees hier dat je geen zwart geld mag

hebben. En aangezien je het niet mag hebben, kun je het dus ook niet op een rekening
zetten.

Vera Ik weet het: we huren een safe!

Kijk naar de soapaflevering van deel 1. Lees daarna het tekstje hieronder.
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Het grote taalavontuur is begonnen! In het geheim hebben X862, V111 en A321 zich in de 21e
eeuw gevestigd. Hun eigen naam hebben ze vervangen door een naam die in deze eeuw gewoner
klinkt. A321 is een kritische kunstenaar geworden. Hij noemt zich Anton. V111 gaat studeren en
heet nu Vera. Ze heeft een prachtige glimlach, en haar tong is haar sterkste wapen. X862 is nu
Xavier. Hij is een man met veel levenservaring. Daarom is hij de leider van de expeditie. In deze
eeuw is hij gepensioneerd en alleen. Zonder zijn vrouw voelt hij zich een beetje eenzaam. Haar
dood was een groot verlies voor hem.
Anton, Vera en Xavier bespreken altijd alles met z’n drieën, bijvoorbeeld welke strategie ze zullen
volgen om taalmateriaal uit de 21e eeuw te verzamelen. Daarover hebben ze vandaag overlegd.
Straks gaan ze naar de bank: Xavier om een rekening te openen, Anton en Vera om op zoek te
gaan naar financiële termen.

Xavier wil een rekening openen.

bediende Kan ik u helpen?
Xavier Ik zou graag een rekening openen.
bediende Wat voor een rekening?
Xavier Wel ja, euh, gewoon een rekening waar ik een beetje kleingeld op kan storten ... .
bediende Euh ... Een gewone rekening dus. U zult een rekeningnummer krijgen dat u moet

gebruiken als u geld wilt overmaken.
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Xavier Geld overmaken?
bediende Ja, overschrijven: van de ene rekening naar de andere.
Xavier Maar ik heb toch maar één rekening?
bediende Ja, natuurlijk. Maar stel dat u bijvoorbeeld uw elektriciteitsrekening moet betalen. Dat

doet u toch niet contant!
Xavier Nee?
bediende Nee, dat doet u gewoon met een overschrijving.
Xavier Ik hoef dus niet met gepast geld naar ...
bediende Nee meneer, dat hoeft niet. Cash betalen is toch al lang verleden tijd. Hebt u nog niet

gehoord van elektronisch bankieren? Dat is nog makkelijker. Dan kunt u alles regelen
via de computer. Geen cash meer nodig!

Xavier Ach ja, natuurlijk.
bediende Als u uw betaalpas hebt, kunt u daarmee beginnen.
Xavier Betaalpas?
bediende Ja, dat is een bankkaart waarmee u bijvoorbeeld ook geld kunt opnemen aan een

geldautomaat.
Xavier Aan elke geldautomaat?
bediende Ja hoor, en die kaart is geldig in heel Europa.
Xavier Fantastisch.

uitdrukken dat je iets nonsens vindt

Nonsens.

Onzin.
Wat een onzin!
Dat is onzin.

Flauwekul. (informeel)
Wat een flauwekul!
Dat is flauwekul.

Zegt hij dat hij 5000 euro per maand verdient? Nonsens!

Volgens Leo kun je in twee weken Nederlands leren. Wat een
onzin!

Piet denkt dat je van wortels eten beter gaat zien, maar dat is
natuurlijk flauwekul!

irritatie uitdrukken

in hemelsnaam
in ’s hemelsnaam

in godsnaam

nu toch eens

Doe in (’s) hemelsnaam gewoon!

Ben je de aktetas kwijt? Hoe is het in godsnaam mogelijk!

Hou nu toch eens op met ruzie maken!
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woordenlijst deel 1 les 1

de aktetas

de bankkaart

de belasting

de betaalpas

de cash

de ervaring

de expeditie

de flauwekul
(informeel)

de geldautomaat

de glimlach

de leider

de nonsens

de overschrijving

de safe

de strategie

de term

het avontuur

het geheim

het kleingeld

het verlies

het wapen

bespreken*

investeren

opnemen*°

overleggen

overmaken°

overschrijven*°

storten

vestigen  (r)

cash

contant

eenzaam

geldig

kritisch

stom

aangezien

een rekening openen

elektronisch bankieren

geld op een rekening zetten

het zwart geld

het gepast geld

in godsnaam

in hemelsnaam

1. a. Zwart geld is geld waarop geen belastingen zijn betaald.
b. Zwart geld bestaat niet.
c. De enige oplossing is: het geld investeren in een huis.

2. a. Met een overschrijvingsformulier kan Xavier bijvoorbeeld de
elektriciteitsrekening contant betalen.

b. Als Xavier de elektriciteitsrekening met een overschrijving betaalt,
heeft hij geen cash nodig.

c. Met een overschrijvingsformulier kan Xavier geld van de
elektriciteitsmaatschappij overschrijven naar zijn eigen rekening.

oefeningen

1 Luister opnieuw naar de dialogen van les 1. Kies telkens de enig juiste uitspraak:
a, b of c.

0101010101
1

2

Wat bedoelt een Nederlander met pinnen?

Geld uit de muur halen noemt men in Vlaanderen vaak geld ‘afhalen’. In Nederland
zeggen ze meestal ‘pinnen’. Dat woord komt oorspronkelijk van een afkorting. In
het woord pin-code staan de letters pin voor Personal Identification Number en dat
is de code die je ingeeft als je met je bankkaart (in Nederland een betaalpas) wil
betalen. Pinnen betekent dus: elektronisch betalen in een winkel of aan een geld-
automaat geld opnemen.
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3 Wat betekent ongeveer hetzelfde?

1. eenzaam
2. de term
3. aangezien
4. de leider
5. contant
6. opnemen
7. bespreken
8. de strategie

a. cash
b. het woord
c. het plan
d. omdat
e. afhalen / pinnen
f. alleen
g. de baas
h. overleggen

1
2
3
4
5
6
7
8

2 Welke reacties zijn mogelijk?

1. Geld sparen? Dat vind ik stom. Geld moet je uitgeven.
a. Wat een onzin!
b. In godsnaam! Wat een flauwekul is dat?
c. Waarom zwijg je? Zeg nu toch eens iets.

2. Jij vertelt alleen maar flauwekul.
a. Wees toch eens wat vriendelijker.
b. Wat heb je in ’s hemelsnaam gedaan?
c. Dat klopt, complete nonsens is het!

3. Geloof jij alles wat hij zegt?
a. Ja. Dat klopt allemaal.
b. Wat je zegt is onzin.
c. In hemelsnaam! Zwijg nu toch eens!

1

2

3

3. a. Volgens de bankbediende kan Xavier ook thuis geld opnemen als
hij een computer heeft.

b. Elektronisch bankieren kan volgens de bankbediende alleen in een
bankkantoor.

c. Volgens de bankbediende kan Xavier ook via de computer reke-
ningen betalen.

3

4 Welk woord past niet in het rijtje? Doorstreep het.

1. vestigen - storten - overmaken
2. de flauwekul - de ervaring - de onzin
3. de geldautomaat - de betaalpas - de bankkaart
4. de safe - het wapen - de aktetas
5. het avontuur - de expeditie - de glimlach
6. kritisch - gepast - zwart
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6 Probeer de juiste woorden in te vullen. Luister naar de cd om je antwoorden te
controleren.

ruzie in de bank
klant Dag meneer, ik zou graag deze 50 cent op mijn r...

storten.
bediende 50 cent? Dat kan niet.
klant Waarom niet?
bediende Dat is te weinig.
klant Wat een o... . Ik mag mijn eigen geld toch op de bank

z... ?
bediende Natuurlijk, maar 50 cent is te weinig. Dat doen we

niet.
klant Wat een f... .
bediende Het spijt me, maar het kan niet anders.

aan een geldautomaat
Meneer Schmidt Pardon, bent u klaar?
Mevrouw Top Euh nee, ik wil aan deze automaat geld o... , maar hij

wil mijn b... niet accepteren. Zou u het eens willen
proberen?

Meneer Schmidt Met uw kaart?
Mevrouw Top Ja, alstublieft.
Meneer Schmidt Bent u klant bij deze bank?
Mevrouw Top Nee, maar ik kan mijn kaart toch bij alle banken

gebruiken? Die is toch overal g... ?

LES 1 DEEL 1

0202020202

5 Welk woord past het best?

1. In deze drankautomaat kunt u alleen ... gebruiken, hij geeft geen
geld terug.
a. gepast geld
b. kleingeld

2. Als je die tekst ... leest, dan zul je merken dat er nog veel fouten in
staan.
a. geldig
b. kritisch

3. U kunt een rekening ... door dit formulier in te vullen.
a. openen
b. overmaken

4. Dat Xavier de aktetas met geld kwijt is, is een groot ... voor de
expeditie.
a. geheim
b. verlies

1

2

3

4

1

2
3

4

5
6

7
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Meneer Schmidt Dat denk ik wel.
(...)
Meneer Schmidt Oei!
Mevrouw Top Wat gebeurt er?
Meneer Schmidt Uw kaart blijft in de machine zitten.
Mevrouw Top Hoe is het i... mogelijk! En ik heb c... geld nodig.

Mijn vrienden zitten in een café te wachten.
Meneer Schmidt U hebt wel pech, hè?
Mevrouw Top Zeg dat wel. Verdorie, waar is hier die bankdirecteur?

eenzame harten
Gerda Wat doet u precies?
Frank Ik werk bij een bank. Ik geef cursussen elektronisch

b... .
Gerda Mmm. Interessant.
Frank Ja, en ik help sommige mensen met hun o... en ik

breng andere mensen naar hun s... .
Gerda Mmm.
Frank En ik b... de financiële g... van onze klanten met de

directeur.
Gerda Heel interessant allemaal.
Frank Ja. Zal ik een rekening voor u o...?
Gerda Nee, dank u. Ik heb al genoeg a... in mijn leven.

8
9

10

11
12

13
14

15
16

7 Op welke manieren kun je betalen? Elk puntje is een letter. De ij is één puntje.

1. Je kunt c . . . . . . of c . . . betalen.
2. Je kunt geld o . . . . . . . . . . . of geld o . . . . . . . .   .
3. Je kunt met k . . . . . . . . betalen.
4. Je kunt met je b . . . . . . . . betalen.
5. Je kunt met g . . . . . g . . . betalen.

1
2
3
4
5

8 Welk woord past in beide contexten? Let ook op de vorm.

1. – Ik weet zeker dat hij thuis is: ik heb hem al tien keer gebeld maar
hij ... de telefoon niet ... !

– Kan ik met deze kaart ook geld ... in het buitenland?
2. – Er zijn twee minder positieve dingen aan wonen in België: het

slechte weer en de hoge ...
– Sinds kort moet iedereen milieu... betalen.

3. – Denk goed na als je je examen invult. Maak geen ... fouten.
– Ik ben mijn autosleutels kwijt! Wat ... van me!

4. – Een politieagent mag zijn ... alleen gebruiken als dat echt nodig is.
– Ook een gewoon keukenmes kan een gevaarlijk ... zijn.

1

2

3

4
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. – Professor Mol gebruikt te veel technische ..., en dat maakt zijn
lessen nogal moeilijk.

– We proberen zo weinig mogelijk grammaticale ... te gebruiken.
6. – Die nieuwe firma heeft zich ... in het centrum van de stad.

– Na zijn pensioen heeft hij zich in Spanje ... .
7. – De ... van Suske en Wiske werden vroeger allemaal getekend

door striptekenaar Willy Vandersteen.
– Midden in de nacht kwamen we aan in Rotterdam. En toen moesten

we in de regen nog op zoek naar een hotel. Wat een ... was dat, zeg!
8. – Als ik zo veel geld moet uitgeven, wil ik eerst met mijn vrouw ...

om haar mening te kennen.
– U mag dat niet alleen beslissen, Jansen. U moet eerst met uw

baas ... .
9. – Xavier is de leider van de ... naar de 21e eeuw.

– Pascal is met zijn vrienden op ... geweest in Alaska. Ze hebben
een lange tocht gemaakt, maar geen enkele ijsbeer gezien.

8

9

9 Welke woorden bedoelen we?

1. op een bepaalde plaats gaan wonen zich ergens v...
2. geld waarop geen belastingen betaald zijn het z...
3. sterke kast om belangrijke dingen of geld in te stoppen de s...
4. geld van de ene rekening op de andere zetten geld o...

1
2
3
4

G.  .  .  .  .  .  .

10 Zoek de woorden. De laatste letter van het woord links is telkens de eerste letter
van het woord rechts. Het aantal punten is het aantal letters.

1. dat heb je als je iets al
vaker hebt gedaan machine waaruit je

geld kunt halen

.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

2. het verliezen

geld op een rekening zettenS

5

6

7

LES 1 DEEL 1
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10

9

7

4

3

2

1

8

6

5

1

V

T

S

E

L

T

R

E

V

11 Vul de puzzel in.

verticaal:
1 Xavier leidt de expeditie ......... hij de oudste is.

horizontaal:
2 iets onverwachts dat je meemaakt
3 kleine, niet te dikke tas voor papieren of belangrijke documenten
4 een firma met geld steunen omdat je hoopt dat je later een deel van de winst krijgt
5 een lach die je ziet maar niet hoort
6 iemand die een groep leidt
7 zo voel je je als je geen vrienden of familie hebt
8 dat ben je als je veel nadenkt en opmerkingen geeft
9 de manier waarop je iets doet of wilt doen
10 dat krijg je door iets vaak te doen

DEEL 1 LES 1

12 Weet je nog hoe het moet?

a) Maak het participium.

  studeren   → gestudeerdgestudeerdgestudeerdgestudeerdgestudeerd

1. werken:
2. gooien:
3. koken:
4. bellen:
5. reizen:
6. antwoorden:
7. ontmoeten:
8. uitleggen:
9. openmaken:
10. veranderen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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b) Vul het juiste participium in.

(studeren) → Paolo heeft economie .................. .

1. (dansen) Met oudejaar hebben we de hele nacht ... .
2. (leren) Jan heeft op school zijn eerste Franse woordjes ... .
3. (leven) In welke eeuw heeft Rubens ... ?
4. (zetten) Ik heb de vaas op de kast ... .
5. (trouwen) Op 2 februari 2002 zijn Máxima en Willem-Alexander

... .
6. (leggen) Xavier heeft de documenten op tafel ... .
7. (verhuizen) Nadat zijn vrouw was gestorven, is hij naar een andere

stad ... .
8. (vertellen) Je hebt me nog niet ... wat je vorig weekend gedaan

hebt.
9. (uitnodigen) Waarom heb je je moeder niet ... ? Hebben jullie ruzie?
10. (invullen) Als u het formulier hebt ..., dan mag u het in deze doos

doen.

Wie niet rijk is moet slim zijn.

Hugo Claus

1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
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In bijlage 1 vind je alle frequente onregelmatige participia.

gestudeerdgestudeerdgestudeerdgestudeerdgestudeerd




