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De intuïtieve methode

Eerste fase

ü Ontdek de dialogen via het klankschrift 
en beluister ze als u over de opnames 
beschikt.

ü Herhaal elke zin hardop.

ü Lees de ernaast staande vertaling.

ü Gebruik de opmerkingen om de
 bijzonderheden van de taal te begrijpen.

ü Controleer en bevestig uw kennis bij elke 
les aan de hand van de twee oefeningen 
en hun oplossing.

 

ü Maak met de wekelijkse herhalingslessen 
een balans op van uw verworven kennis.

 
Daarna 
Als u halverwege de cursus bent, kunt u over-
gaan tot de actieve fase: herhaal de lessen een 
voor een – op onze aanwijzingen – en vertaal de 
Nederlandse dialoog in het Engels. U zult vers-
teld staan van uw resultaten!

Zorg voor regelmaat…  
U beschikt over alle troeven om te slagen!

Hoe werkt u met Assimil?
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De intuïtieve methode

Nooit was Engels leren zo gemakkelijk als met Assimil: de intuïtieve methode 
hielp al miljoenen gebruikers een vreemde taal te leren. Bent u beginner of 
halfgevorderde? Wenst u gewoon de draad weer op te nemen? In 110 lessen 
en evenveel levendige dialogen, aangevuld met eenvoudige opmerkingen en 
oefeningen, a rato van 30-40 minuten per dag, zult u enorme vorderingen 
boeken. Binnen een paar maanden voert u een gesprek met vrienden, drukt u 
zich vlot uit in het dagelijks leven alsook in professionele situaties.

Onze sterke punten

• Levendige, nuttige 
dialogen 

• Een zorgvuldig bestu
deerde grammaticale 
progressie 

• Systematische her   ha
lingen om uw verworven 
kennis te consolideren 

• Culturele toelichtingen
• Een unieke,  beproefde 

humoristische stijl

Hoe werkt de Assimilmethode? 
Deze revolutionaire zelfstudiemethode steunt 
op een simpel maar doeltreffend principe: 
intuïtieve assimilatie. Ze is gebaseerd op het 
natuurlijke proces dat eenieder doorloopt 
bij het leren van zijn moedertaal. Dankzij dit 
pedagogisch geheel van levendige dialogen, 
eenvoudige opmerkingen en oefeningen, zult 
u zich moeiteloos en zonder aarzelen op een 
heel spontane manier uitdrukken. 

Een taal leren  
was nooit zo bereikbaar
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English
De opnames van alle dialogen en vertaaloefeningen zijn 
apart verkrijgbaar. Ze werden ingesproken door Britse acteurs 
en vormen een waardevol hulpmiddel bij uw studie. De titel 
ervan is English: 4 audiocd’s (9782700518115) of 1 audio 
download (3135414906789)

Engels
English
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Anthony Bulger

De auteur woonde en werkte 
in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, de Verenigde Staten 
en Frankrijk. Hij is van 
opleiding docent en journalist, 
stond aan het hoofd van 

een opleidingscentrum in de regio van Parijs, 
leidde een netwerk van leraren voor een bekend 
taalinstituut en gaf les aan de Hogeschool voor 
Vertalers en Tolken aan de universiteit Paris III. 
Hij leidde een vertaalbureau in Parijs en richt zich 
voortaan op het schrijven. Zijn enthousiasme voor 
talen en hun oorsprong bracht hij over via een 
tiental boeken (de meeste uitgegeven bij Assimil), 
ervan uitgaand dat leren niet alleen intellectuele 
arbeid betekent maar ook – en vooral – plezier en 
culturele verrijking oplevert.

Carine Caljon

Carine Caljon studeerde ver-
schillende talen en geschiede-
nis, gaf les en runt in de buurt 
van Brussel een vertaalbureau. 
Ze werkte al mee aan heel 
wat ASSiMiL-taalcursussen en 

sprak voor sommige ervan de Nederlandse tekst 
in. Haar passie voor vreemde talen en taal in het 
algemeen deelt ze ook via causerieën waarin ze 
de relaties tussen talen toelicht en themagerichte 
woordenschat etymologisch benadert.

BEGINNERS  
 B2

BEGINNERS  
 B2
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• VII

Voorwoord

Talen evolueren voortdurend en Assimil volgt dit proces nauwkeu-
rig op. We achten het onze plicht om de mutaties die zich in de taal 
nestelen in de cursussen op te nemen. Zo is deze nieuwe uitgave 
van "Engels" in de collectie "Zonder Moeite" het resultaat van ons 
constant observeren en selecteren. Ze weerspiegelt ook onze wil 
om aan de noden en verwachtingen van onze lezers te voldoen.

Het gaat er niet om een taalstudiemethode die haar deugdelijk-
heid al meer dan 80 jaar lang heeft bewezen te veranderen, wel 
om wie een taal wil leren hedendaagse, courante woordenschat 
in praktische situaties aan te bieden, rekening houdend met de 
recente pedagogische en technische ontwikkelingen. De methode 
veranderde niet... de wereld en u wel!

1929

Nu
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Inleiding

Sociale netwerken, het internet der dingen, geopolitieke verande-
ringen, verbruiksgewoonten: deze nieuwe versie van de Assimil-
cursus voldoet aan de reële behoefte, die we door de regelmatige 
dialoog met onze talrijke lezers aanvoelen, om de hedendaagse 
taal aan te leren. En de Engelse taal evolueerde het voorbije decen-
nium voortdurend mee met de wereld die ze uitdrukt. We hebben 
ervoor gekozen om deze sociolinguïstische mutatie op een prakti-
sche en vooral nuttige wijze te reflecteren, eerder dan gewoon een 
paar "nieuwe" woorden aan onze teksten toe te voegen.

In een vijftigtal jaar werd Engels de voertaal om op onze planeet te 
communiceren. Bijna 350 miljoen mensen gebruikt het als hoofd-
taal en voor ongeveer evenveel is het de tweede taal. Vermoedelijk 
leert op dit ogenblik een miljard mensen Engels en tegen 2050 zou 
de helft van de wereldbevolking er een min of meer operationele 
kennis van hebben! In de geschiedenis zijn er altijd internationale 
talen geweest die buiten hun oorspronkelijke taalgemeenschap 
gebruikt werden (Arabisch, Grieks, Latijn,…), doch de bloei van 
het Engels is niet te vergelijken met de "Esperanto's" van toen. De 
belangrijkste redenen voor deze veralgemening zijn gekend: eerst 
de industriële revolutie, dan de politieke, commerciële en culturele 
invloed van de Verenigde Staten en ten slotte het feit dat grote 
bedrijven (Google, Facebook, Apple,...) die de communicatierevo-
lutie gestuurd hebben Engelstalig zijn. Toch valt niet te ontken-
nen dat deze dynamiek niet afhangt van het aantal autochtonen 
– degenen die Engels als moedertaal hebben – en dat er bijgevolg 
niet slechts één Engelse taal is, maar meer. Vanwaar de  netelige 
vraag: welke variant moet men leren?

Assimil is er steeds van uitgegaan dat een taal onlosmakelijk ver-
bonden is met de cultuur van het land van oorsprong, ook al wordt 
ze – zoals dat het geval is voor Spaans – zowel erbinnen als erbui-
ten gebruikt. Talen zijn veel meer dan een communicatiemiddel en 
ze kunnen niet in een cultureel vacuüm geleerd worden. Derhalve 
behandelt dit boek, net als de vorige uitgave, Brits Engels, echter 
rekening houdend met de toenemende invloed van ander "Engels".
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• IX

Ons basismateriaal is de gesproken taal en die in de media. We 
structureerden het rond een systematische en pragmatische 
grammaticale progressie. Al is de grammaticale structuur van een 
taalcursus per definitie artificieel (waarom, bijvoorbeeld, eerst de 
tegenwoordige tijd en daarna de verleden tijd aanleren, terwijl men 
z'n moedertaal zonder dergelijk stramien leert?), wij hebben gepro-
beerd zo realistisch mogelijk te zijn. Zo stellen we de woordenschat 
altijd in een situatie voor, volgens het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen: een nieuw aangebracht taalelement 
wordt verklaard aan de hand van al bekende woordenschat, waar-
door de opgedane kennis zich geleidelijk aan verankert.

Een van de perverse effecten bij het succes van het Engels is dat 
autochtonen minder gemotiveerd lijken om andere talen te leren 
naarmate hun taal in de wereld meer gebruikt wordt (in Groot-
Brittannië, bijvoorbeeld, werd ongeveer 35 % van de faculteiten 
voor vreemde talen tussen 2000 en 2014 opgedoekt en de tendens 
zou de komende jaren verder aanhouden). "Native speakers" gaan 
er ook vaak van uit dat hun gesprekspartners sowieso iedere 
nuance of culturele verwijzing begrijpen. Vandaar dat wij deze 
cursus volledig in de Britse cultuur situeren. We willen de gebrui-
ker hiermee op een aangename manier gedurende een vijftiental 
weken begeleiden bij het leren van de dagelijkse omgangstaal, 
zodat functioneren in Groot-Brittannië perfect mogelijk wordt. De 
opgedane kennis zal ongetwijfeld als stevige basis dienen om ver-
dere grenzen te doorbreken. Dit boek is dus geen conversatiegids 
– en zeker geen grammaticaboek –, maar een echte, volledige, zorg-
vuldig bestudeerde methode, waarbij het enige wat men u vraagt 
is: regelmatig studeren. Right. Let’s get to work!,  Goed, laten we 
aan de slag gaan!
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Engels leren met Assimil

Een paar belangrijke raadgevingen:

• Neem u meteen voor dagelijks ongeveer een halfuur aan uw stu-
die te besteden. Hebt u een dag minder tijd, sla dan niet heel uw 
dagelijkse studie over; besteed er op z'n minst toch vijf minuten 
aan door, bijvoorbeeld, de dialoog van de vorige dag opnieuw te 
beluisteren/lezen of een oefening opnieuw te maken. Ga ook niet 
sneller dan nodig: geniet, maar met mate! Regelmatige inzet is van 
het grootste belang bij natuurlijke assimilatie – en dus ook bij een 
Assimil-cursus.

• Vertrouw op ons. Onze methode beoogt de progressieve verwer-
ving van een taal via dialogen en observatie; ze volgt enigszins 
hetzelfde proces als bij het leren van de moedertaal. Zo zult 
u bepaalde wendingen of grammaticale elementen meermaals 
tegenkomen alvorens hun constructie of werking te begrijpen of er 
de nodige uitleg voor te vinden, en soms wordt deze over verschil-
lende lessen verspreid voor een perfecte assimilatie.

• Verwerk de dialogen hardop en baseer u hierbij op de geluidsop-
namen. We kunnen het nut van dit mondelinge aspect niet genoeg 
benadrukken, vooral in het begin. Zo komt u van uw geremdheid af 
en bent u voorbereid op "echte" gesprekken! (Zie "Uitspraak".)

• Herhaal regelmatig. De methode stoelt op voortdurend herhalen 
(opmerkingen die in volgende lessen uitgediept worden, de "tweede 
golf", enz.). Slaagt u er niet meteen in een woord te onthouden of een 
grammaticaal gegeven te begrijpen, geen paniek! Gun uzelf de tijd 
en ga gewoon door. De kans is groot dat het probleem na een poosje 
spontaan is opgelost.

• Creëer een echt "taalbad" tijdens uw studie. Benut alle moge-
lijkheden om in contact te komen met de Engelse taal (websites, 
sociale media, blogs, film, kranten,…). Uiteraard zal niet alles 
onmiddellijk verstaanbaar zijn, maar dit brede contact met de taal 
zal het natuurlijke verwervingsproces ervan vergemakkelijken.
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onmiddellijk verstaanbaar zijn, maar dit brede contact met de taal 
zal het natuurlijke verwervingsproces ervan vergemakkelijken.

• XI

• Amuseer u! Ook dit is een wezenlijk onderdeel van de Assimil-
methode: leuke verhaaltjes, anekdotes, grappige tekeningen,... 
alles om het nuttige met het aangename te verenigen.

• Volg de auteur! Alleen studeren kan intimiderend zijn en er is 
moed voor nodig. Daarom voegen we veel opmerkingen, wat com-
mentaar of zelfs grapjes toe – zoals een privé-leraar aan uw zijde!

De "eerste golf"

Zo noemen we het eerste, zogenaamd "passieve" gedeelte van uw 
taalverwerving. 

Begin met het beluisteren van de hele lestekst – meestal een 
dialoog – om de klanken en het ritme van de taal aan te voelen. 
Deze luister oefening is heel belangrijk, omdat het verschil tussen 
geschreven en gesproken Engels aanzienlijk is. Het is weliswaar 
mogelijk om de methode te volgen zonder de geluidsopnamen, 
maar dit is vergelijkbaar met een liedjestekst lezen zonder er de 
bijbehorende muziek van te kennen. We raden dus ten stelligste 
aan er het geluid bij te nemen, temeer daar de uitspraak van het 
Engels ver van regelmatig is (zie verderop)!

Lees daarna de tekst, zin per zin. Raadpleeg de Nederlandse verta-
ling en beluister opnieuw de zin. Neem aandachtig de opmerkingen 
door: ze lichten lexicale en grammaticale elementen toe of behan-
delen een bepaalde moeilijkheid (beschouw ze als de stem van uw 
leraar, die u uitleg verschaft en aanmoedigt). Aan het einde van som-
mige lessen vindt u ook culturele opmerkingen. Ze geven algemene 
informatie over het leven in Groot-Brittannië.

Tijd om te herhalen. Beluister de les opnieuw en herhaal elke zin, 
hardop. Boots zo goed mogelijk de klemtonen en intonatie na. In 
de eerste lessen werd de tekst tweemaal en langzaam opgenomen. 
Het spreektempo wordt geleidelijk aan opgevoerd om naar het 
einde van het werkboek toe een natuurlijke cadans te bereiken. 
Als u uw dagelijkse portie handhaaft, zult u deze progressie zonder 
moeite kunnen volgen.

Sluit de les af met de aangeboden oefeningen: ze vormen de recht-
streekse toepassing van wat u net geleerd hebt.
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1 /   First lesson

one [wün]

Lees voordat u met de eerste les begint aandachtig de inleiding, ook al 
bent u geen echte beginner meer.
Voor een vlotte studie benadert de woordorde in de Nederlandse verta
ling zo goed mogelijk die van de Engelse zinnen. Afwijkende of bijzon

First lesson [fe-est lèsen]

Hi, how are you?

 1 – Hi 1 Tom.
 2 How are 2 you 3?
 3 – I’m 4 fine 5, thanks. And you?
 4 – I’m very well. 6
 5 – Good. Take care. 7� *

1

Opmerkingen
1 Hi is de begroetingsformule die overeenkomt met ons hallo, dag, hoi.

Uitspraak
haj haw a-a joe 1 haj tom 2 haw a-a joe 3 ajm fajn THænks. ænd 
joe 4 ajm vèrie wèl 5 Goed. teejk kèe

Aanwijzingen bij de uitspraak
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de dialoogzin waarin het 
woord staat dat in de aanwijzing behandeld wordt.
Een i kan in het Engels op verschillende manieren uitgesproken worden, o.a.:
(titel), (3) zoals hier in Hi, I en fine als [aj]; 
(lesnr) zoals in first als een soort gerekte doffe e: [e-e]. 
(titel), (3), (5) Een eind-e wordt niet uitgesproken.
(4) De Engelse r is nasaal en wordt gevormd met een naar achter gebogen 
tong (het is dus geenszins een keel- noch een rollende r), maar:
(lesnr) r is meestal onhoorbaar voor een medeklinker, bv. in first [fe-est];
(titel), (5) als woord- of lettergreepeinde na een klinker zwakt een r veelal 
af tot een doffe e (waardoor die klinker soms "langer aangehouden" wordt) 
of is ze zelfs onhoorbaar. Luister goed naar de opnamen!
(3) Hier hebben we de stemloze variant van th [TH]: spreek een "t" uit, 
maar met de tongpunt tegen de bovenste voortanden.
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• 2

Eerste les  / 1

two [toe]

Eerste les

Hallo, hoe gaat het met je?

 1 – Hallo, Tom.
 2 Hoe gaat het met je (ben je)?
 3 – Goed (Ik ben fijn), bedankt. En jij?
 4 – Heel goed (Ik ben wel).
 5 – Goed. Hou je goed (Neem zorg).

1

2 Are is de 2e persoon van het werkwoord to be, zijn (om het over een 
bepaald werkwoord te hebben, zet men altijd het partikel to voor de 
infinitief ).

3 You staat voor zowel de 2e persoon enkelvoud jij/je als de 2e persoon 
meervoud jullie, alsook voor de beleefdheidsvorm u. You are kan dus 
je bent, jullie zijn of u bent betekenen.

4 Let erop dat I, ik altijd met een hoofd letter geschreven wordt. In vlot 
taalgebruik wordt I am, ik ben samengetrokken tot I’m. We behandelen 
de samengetrokken vormen van to be, zijn in onze eerste herhalingsles 
(les 7).

5 Fine (letterlijk "fijn") is een handig woordje, o.a. om aan te geven dat 
je het "goed" maakt (I’m fine), dat het een "mooie" dag is (a fine day 
[deej]) of dat je instemt met iets (Fine!, Goed (zo)!, Ok!). 

6 In deze dialoog zijn fine en well synoniemen: I’m well/fine, Ik maak 
het goed, het gaat goed met me, maar in het Engels dus letterlijk "Ik 
ben goed". 

7 Take care (letterlijk "neem zorg") komt overeen met Hou je goed/
haaks/taai en wordt in de omgang ook als afscheidsgroet gebruikt: Tot 
ziens, Dààg.

dere structuren in de dialogen worden als volgt voorgesteld: tussen vier
kante haakjes [ ] staan woorden die in het Nederlands nodig zijn, maar 
in de Engelse zin niet voorkomen; de cursieve woorden tussen ronde 
haakjes ( ) geven de letterlijke vertaling weer, dus woord voor woord.



3 • three [THrie]

2 /   Second lesson

Exercise 1 – Translate
Oefening 1 – Vertaal
➊ How are you? ➋ I’m very well, thanks. ➌ And you? ➍ I’m 
fine. ➎ Take care. 

Exercise 2 – Fill in the missing words
Oefening 2 – Vul de ontbrekende woorden aan
(Elke stip staat voor één letter of een weglatingsteken, koppelteken, 
enz.)
➊ Hoe gaat het met je?

How  . . .  you?

➋ Het gaat goed met me, bedankt.
. . .  (samengetrokken vorm) fine,  . . . . . . .

➌ En jij?
. . .  . . .?

➍ Hou je goed.
Take   . . . . .

➎ Het gaat heel goed met me.
I’m  . . . .  . . . . .

***

Second lesson [sèkend lèsen]

Where’s the family?

 1 – Where’s 1 Becky today?
 2 – She’s at 2 the 3 office.

2

Uitspraak
wèez DHe fæmelie 1 wèez bèkie toedeej 2 sjiez æt DHi offis

Opmerkingen
1 ’s is de samengetrokken vorm van is, de 3e persoon enkelvoud van het 

werkwoord to be (zie les 1, opm. 2): where’s = where is.

2 Voorzetsels kunnen niet altijd letterlijk vertaald worden. Tracht ze geval 
per geval te onthouden: at the office, op kantoor; at home, thuis (zin 4). 
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• 4four [fo-o]

Tweede les  / 2

Oplossing van oefening 1
➊ Hoe maak je het? ➋ Ik maak het heel goed, bedankt. ➌ En jij? ➍ Ik 
maak het goed. ➎ Hou je goed. 

Oplossing van oefening 2
➊  – are –  ➋ I’m – thanks ➌ And you ➍  – care ➎  – very well 

***

 Tweede les

Waar is de familie?

 1 – Waar is Becky vandaag?
 2 – Ze is op (het) kantoor.

2

Aanwijzingen bij de uitspraak
(titel) In de combinatie wh is de h vaak onhoorbaar en wordt, zoals hier, 
alleen [w] uitgesproken: een "volle" w die naar een oe neigt. 
(titel) (2) Hier hebben we de stemhebbende variant van th [DH]: spreek 
een "d" uit, maar met de tongpunt tegen de bovenste voortanden. 
(2) Merk op dat the voor een klinker als [DHi] uitgesproken wordt.

3 The is het enige bepaald lidwoord in het Engels: the family, de familie, 
het gezin; the office, het kantoor; the kids, de kinderen (zin 3). 
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Exercise 2 – Fill in the missing words
➊ Jullie kunnen (het) best(e) een taxi of een bus nemen.

. . .  . . .  . . . .  . . . .  a taxi or a bus.

➋ Noch mijn zoon noch mijn vrouw is eerder al naar Engeland 
geweest.
. . . . . . .  . .  son  . . .  my wife  . . .  . . . .  to England  
. . . . . . .

➌ Wie je ook ontmoet, waar je ook (heen) gaat en wat je ook doet, 
amuseer je!
. . . . . . .  you see,  . . . . . . . .  you go and  . . . . . . . .  you do, 
enjoy yourself!

➍ U moet de gids gelezen hebben: Stonehenge is echt niet te 
missen.
You  . . . .  . . . .  . . . .  the guidebook: Stonehenge is really  
. . . . . . . . . . .

One hundred and tenth lesson

Goodbye for now

 1 Congratulations. You’ve reached the last lesson 
– but not the end of the road!

 2 From now on, it should be plain sailing 1 all the way.

110

Uitspraak
1 kenGrætjoeleejsjenz … 2 … pleejn seejling …  

110 /   One hundred and tenth lesson

Om uw laatste les niet te zwaar te maken, beperken we ons tot twee 
opmerkingen…

Opmerking
1 Plain = vlak, eenvoudig en sailing = varen, zeilen, dus duidt plain 
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• 552five hundred and fifty-two

➎ We hebben alles wat jullie ook maar kunnen bedenken.
We have everything you  . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . .

Oplossing van oefening 2
➊ You had best take – ➋ Neither my – nor – has been – before 
➌ Whoever – wherever – whatever – ➍  – must have read – unmissable 
➎  – can possibly think of 

Was Stonehenge, een cirkel van enorme stenen gebouwd tussen 
3.000 en 1.600 v.C., een druïdentempel, een offerplaats of een lan-
dingsplek voor buitenaardse wezens? Misschien net omdat de juiste 
bestemming een mysterie blijft, trekt dit monument gelegen op een 
veertigtal kilometer van Salisbury, in het westen van Engeland, een 
massa bezoekers.

Tweede golf: 60e les

 Honderdentiende les

Dààg, tot ziens!

 1 Gefeliciteerd! U hebt de laatste les bereikt, maar 
niet het einde van de weg!

 2 Vanaf nu zou het allemaal van een leien dakje 
moeten lopen.

110

Honderdentiende les  / 110

sailing op een vlot parcours: Once you’ve passed the entrance 
exams, university’s plain sailing, Zodra je geslaagd bent voor de 
toelatingsexamens, gaat het aan de universiteit als vanzelf. Plain is hier 
een vervorming van het oude woord plane en verwijst naar de tijd toen 
de aarde op kaarten als vlak werd voorgesteld, wat varen makkelijk 
maakte. Hoe dan ook, de betekenis is duidelijk.
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Opmerking
2 Nog een laatste gebruik van het werkwoord to get: to get by, zich red-

den: Now I know enough English to get by, Nu ken ik voldoende Engels 
om me te behelpen. Of niet soms?!

 3 Obviously, you can’t expect to speak fluent 
English after only a few months of part-time 
study.

 4 But you have learnt the basic structures and 
vocabulary, and you know something about 
British culture.

 5 And you can certainly get by 2 in most everyday 
situations.

 6 What’s very important now is to continue.
 7 Remember the Assimil motto: daily practice 

makes perfect.
 8 So don’t let this book gather dust at the back 

of a shelf.
 9 Take it down from time to time and look at a 

sentence, a paragraph or a whole lesson.
10 Read an exercise out loud, do the Second Wave, 

and revise your irregular verbs.
11 In short: keep in touch.

3 obvjeslie … floe-ent … pa-at tajm …  4 … beejsik strüktsjez 
… vekæbjoelerie … kültsje  5 … èvrideej sitjoeeejsjenz   
7 … æssimil motoow… præktis …  8 … GæDHe düst … sjèlf   
9 … sèntens … pæreGra-af …  10 … laud … weejv … revajz … 
irèGjoele ve-ebz  11 … tütsj  

110 /   One hundred and tenth lesson
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• 554five hundred and fifty-four

 3 Vanzelfsprekend kunt u niet verwachten vloeiend 
Engels te spreken na slechts een paar maanden 
deeltijdse studie.

 4 Maar u hebt de basisstructuren en -woordenschat 
geleerd, en u weet iets over de Britse cultuur.

 5 En u weet zich beslist in de meeste alledaagse 
situaties te redden.

 6 Wat nu heel belangrijk is, is doorgaan.
 7 Onthoud het motto van Assimil: dagelijks oefenen 

baart kunst.
 8 Laat dit boek dus geen stof vergaren achterop een 

boekenplank.
 9 Neem het er nu en dan af en bekijk een zin, een 

paragraaf of een hele les.
10 Lees een oefening hardop, doe de tweede golf en 

herhaal uw onregelmatige werkwoorden.
11 Kortom: houd contact.

Honderdentiende les  / 110
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12 By reading papers and magazines, watching 
movies, surfing the Internet

13 and taking every opportunity to speak English
14 – and above all, by not worrying about making 

mistakes –
15 you’ll very quickly feel totally at ease in this 

rich, wonderful and very useful language
16 which truly is the language of the world.� *

15 … joesfel ... 

***
Exercise 1 – Translate
➊ He gets by very well in three languages and speaks fluent 
English after only six months of part-time study. ➋ Remember: 
practice makes perfect and don’t worry about making mistakes. 
➌ She takes every opportunity to learn English by reading books 
and papers, watching movies and surfing the Internet. ➍ We 
kept in touch for a long time after he moved to Nottingham. 
➎ What did he say? – He told me his tailor was still rich! 

***
Exercise 2 – Fill in the missing words
➊ Laat dit boek geen stof vergaren achterop een boekenplank.

. . . . .  . . .  this book gather dust  . .  . . .  . . . .  . .  .  . . . . . .

➋ Lees een zin of een paragraaf hardop en herhaal uw onregelma-
tige werkwoorden.
. . . .  .  . . . . . . . .  or a paragraph  . . .  . . . .  and revise your  
. . . . . . . . .  verbs.

➌ U bent bij de laatste oefening gekomen, maar niet het einde van 
de weg.
. . . . . .  . . . . . . .  the last exercise but  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . . . .

➍ U zult zich heel snel helemaal op uw gemak voelen in deze heel 
nuttige taal.
. . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . .  . . . .  in this very  
. . . . . .  language.

110 /   One hundred and tenth lesson
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12 Door kranten en tijdschriften te lezen, films te 
bekijken, op het Internet te surfen

13 en alle gelegenheiden te baat te nemen om Engels te 
spreken

14 – en vooral door er niet mee in te zitten om fouten 
te maken –

15 zult u zich heel snel helemaal op uw gemak voelen 
in deze rijke, prachtige en zeer nuttige taal

16 die werkelijk dè taal van de wereld is.

***
Oplossing van oefening 1
➊ Hij weet zich heel goed te redden in drie talen en spreekt vloeiend 
Engels na slechts zes maanden halftijds studeren. ➋ Onthoud: 
oefening baart kunst en zit er niet mee in om fouten te maken. ➌ Ze 
neemt elke gelegenheid te baat om Engels te leren door boeken en 
kranten te lezen, films te bekijken en op het internet te surfen. ➍ We 
hielden lang contact nadat hij naar Nottingham verhuisde. ➎ Wat zei 
hij? – Hij zei me dat zijn kleermaker nog altijd rijk was!

***
➎ Vanaf nu zal het als vanzelf gaan!

. . . .  . . .  . . ,  . . . .  . . . . .  . . . . . . .!

Oplossing van oefening 2
➊ Don’t let – at the back of a shelf ➋ Read a sentence – out loud – 
irregular –  ➌ You’ve reached – not the end of the road ➍ You’ll very 
quickly feel totally at ease – useful –  ➎ From now on, it’s plain sailing 

Met deze 110e les zit ook de "eerste golf" erop, maar dit betekent 
niet het einde van uw studie! Het doornemen van de lessen 62 
tot 110 staat nog op uw programma, om de "actieve fase" van  
de taalverwerving verder te zetten…
Veel succes hiermee! 

Tweede golf: 61e les

Honderdentiende les  / 110
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De intuïtieve methode

Eerste fase

ü Ontdek de dialogen via het klankschrift 
en beluister ze als u over de opnames 
beschikt.

ü Herhaal elke zin hardop.

ü Lees de ernaast staande vertaling.

ü Gebruik de opmerkingen om de
 bijzonderheden van de taal te begrijpen.

ü Controleer en bevestig uw kennis bij elke 
les aan de hand van de twee oefeningen 
en hun oplossing.

 

ü Maak met de wekelijkse herhalingslessen 
een balans op van uw verworven kennis.

 
Daarna 
Als u halverwege de cursus bent, kunt u over-
gaan tot de actieve fase: herhaal de lessen een 
voor een – op onze aanwijzingen – en vertaal de 
Nederlandse dialoog in het Engels. U zult vers-
teld staan van uw resultaten!

Zorg voor regelmaat…  
U beschikt over alle troeven om te slagen!

Hoe werkt u met Assimil?

En
ge

ls
En

gl
ish

Engels
English

De intuïtieve methode

Nooit was Engels leren zo gemakkelijk als met Assimil: de intuïtieve methode 
hielp al miljoenen gebruikers een vreemde taal te leren. Bent u beginner of 
halfgevorderde? Wenst u gewoon de draad weer op te nemen? In 110 lessen 
en evenveel levendige dialogen, aangevuld met eenvoudige opmerkingen en 
oefeningen, a rato van 30-40 minuten per dag, zult u enorme vorderingen 
boeken. Binnen een paar maanden voert u een gesprek met vrienden, drukt u 
zich vlot uit in het dagelijks leven alsook in professionele situaties.

Onze sterke punten

• Levendige, nuttige 
dialogen 

• Een zorgvuldig bestu
deerde grammaticale 
progressie 

• Systematische her   ha
lingen om uw verworven 
kennis te consolideren 

• Culturele toelichtingen
• Een unieke,  beproefde 

humoristische stijl

Hoe werkt de Assimilmethode? 
Deze revolutionaire zelfstudiemethode steunt 
op een simpel maar doeltreffend principe: 
intuïtieve assimilatie. Ze is gebaseerd op het 
natuurlijke proces dat eenieder doorloopt 
bij het leren van zijn moedertaal. Dankzij dit 
pedagogisch geheel van levendige dialogen, 
eenvoudige opmerkingen en oefeningen, zult 
u zich moeiteloos en zonder aarzelen op een 
heel spontane manier uitdrukken. 

Een taal leren  
was nooit zo bereikbaar
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Lessons   1 - 30
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English
De opnames van alle dialogen en vertaaloefeningen zijn 
apart verkrijgbaar. Ze werden ingesproken door Britse acteurs 
en vormen een waardevol hulpmiddel bij uw studie. De titel 
ervan is English: 4 audiocd’s (9782700518115) of 1 audio 
download (3135414906789)

Engels
English

-:HSMHKA=ZU\ZZX:

Anthony Bulger

De auteur woonde en werkte 
in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, de Verenigde Staten 
en Frankrijk. Hij is van 
opleiding docent en journalist, 
stond aan het hoofd van 

een opleidingscentrum in de regio van Parijs, 
leidde een netwerk van leraren voor een bekend 
taalinstituut en gaf les aan de Hogeschool voor 
Vertalers en Tolken aan de universiteit Paris III. 
Hij leidde een vertaalbureau in Parijs en richt zich 
voortaan op het schrijven. Zijn enthousiasme voor 
talen en hun oorsprong bracht hij over via een 
tiental boeken (de meeste uitgegeven bij Assimil), 
ervan uitgaand dat leren niet alleen intellectuele 
arbeid betekent maar ook – en vooral – plezier en 
culturele verrijking oplevert.

Carine Caljon

Carine Caljon studeerde ver-
schillende talen en geschiede-
nis, gaf les en runt in de buurt 
van Brussel een vertaalbureau. 
Ze werkte al mee aan heel 
wat ASSiMiL-taalcursussen en 

sprak voor sommige ervan de Nederlandse tekst 
in. Haar passie voor vreemde talen en taal in het 
algemeen deelt ze ook via causerieën waarin ze 
de relaties tussen talen toelicht en themagerichte 
woordenschat etymologisch benadert.

BEGINNERS  
 B2

BEGINNERS  
 B2


