
Heb je zin - 3 - Aflevering 27 - Uitdaging - Nationaliteiten 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ de soap om 
Nederlands te leren. Vandaag oefenen we de grammatica van #dutchgrammar-3 les 7. Die les 
gaat over het bezittelijk voornaamwoord ‘hun’ en of dat woord gevolgd wordt door het enkelvoud 
of meervoud. 

Martin en Gianluca zitten op het terras in Volendam met hun geliefdes. Ze genieten van hun 
drankje en van hun stukje vis.


Maar er is ook best veel spanning. Xing en Gianluca zijn al de hele dag met elkaar aan het flirten. 
Martin en Marieke weten niet wat ze ervan moeten denken, maar het beïnvloedt hun gevoelens. 
Ze vinden het knap irritant.


Bovendien wil Marieke graag weten of Gianluca inderdaad iets met haar studente Wiola heeft 
gehad. Ze wil het hem niet direct vragen, maar ze heeft wel wat bedacht. Ze zegt: Ik ben wel eens 
benieuwd… Met hoeveel verschillende nationaliteiten hebben jullie gezoend?


Martin reageert… Zeg Marieke, is dat niet een beetje een kinderachtig spelletje. Wij zijn 
volwassenen. Dit soort spelletjes doe je op de middelbare school.


Maar Xing zegt tegen Marieke… Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hun meisjes.


En vervolgens begint Gianluca Martin uit te dagen!


Hé Martin, je bent zeker bang om te verliezen.


Martin: Nee hoor…


Gianluca: Nou, zeg het dan! 


Martin: Waarom? 


Gianluca: Je spreekt toch zoveel talen. Dan heb je vast met een meisje gezoend uit elk land 
waarvan je de taal spreekt!


Nu moet Martin toch even lachen… 


Tsja, er is maar 1 methode die efficiënter is dan alle cursussen van Bart de Pau bij elkaar… en dat 
is: vriendinnetjes nemen die de andere taal spreken! 

Dan kun je hun taal oefenen.


Martin denkt even na en telt hardop: ik spreek Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch en 
Nederlands… Ik heb met een Amerikaanse gezoend, met een Duitse, met een Franse, met een 
Spaanse, met een Russische en met een Nederlandse… Inderdaad 6 nationaliteiten.


‘En bedankt!’ zegt Xing…  Hebben wij nog niet gezoend dan? Ik dacht het wel!


Martin: O, sorry Xing… inderdaad: plus 1, dat is zeven.


Xing: Nou Martin, ik ben blijkbaar heel belangrijk voor jou.


‘Dan heb ik gewonnen!’ zegt Gianluca. Bij mij zijn het er acht!


Marieke is nu natuurlijk benieuwd of ook de Poolse erbij zit.


Marieke: Welke nationaliteiten zijn dat dan… en kun je die misschien ook in volgorde opnoemen? 


Gianluca: Je bedoelt: in volgorde van zoenen?




Marieke: Precies…


Gianluca: OK… Geen probleem… Italiaans, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Russisch, Pools en…

En nu kijkt Gianluca naar Marieke… 

Nederlands.


Maar Marieke heeft het goed gehoord… Gianluca zei ‘Pools’ voor ‘Nederlands’… dus het verhaal 
van Anika klopt.


Huh… Gianluca heeft dus elke maand een ander. Leuk is dat!


Maar dan voegt Gianluca nog even toe… maar van alle nationaliteiten zoent de Nederlandse 
nationaliteit het beste!


En hij kijkt naar Marieke...


Maar Marieke weet even niet wat ze ervan moet denken...


Bart: 

In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ zien we hoe het verdergaat.


Tot dan! Doei!




Heb je zin - 3 - Aflevering 28 - Uitdaging: marathon 

Hallo mijn naam is Bart de Pau, welkom bij ‘Heb je zin?’. Vandaag oefenen we de grammatica van 
#dutchgrammar-3 les 8 over aanwijzende voornaamwoorden.


Martin, Xing, Marieke en Gianluca zitten nog steeds op het terras in Volendam.


Gianluca had net van Martin gewonnen. Ze deden wie de meeste nationaliteiten had gezoend.


Martin zucht: Datgene wat we net hebben gedaan vind ik maar kinderachtig. Zulke spelletjes zijn 
voor de middelbare school. Toch niet voor volwassenen.


Xing: Martin, kan jij niet tegen je verlies? 


Martin: O, jawel hoor.


Gianluca: Ben jij zo’n loser?


Martin: Gianluca, ik luister niet naar dergelijke praat.


Gianluca: 

Hmm… moet je horen… datgene wat je nu zegt, geeft alleen maar aan dat je niet tegen je verlies 
kan!


Gianluca en Xing zitten Martin natuurlijk maar een beetje op te hitsen… 


Maar toch… dat doen ze op zo’n manier dat Martin zich uiteindelijk laat meeslepen.


Martin: Jullie denken dat ik een loser ben? 

Degene die dat echt denkt… Kom maar met iets!

Kom maar met iets en ik zal Gianluca verslaan!


Marieke zegt: ’Kom op Martin… ze plagen je maar een beetje’. Datgene wat ze zeggen is als 
grapje bedoeld… Je moet op zulke opmerkingen niet zo serieus reageren!


Maar Xing vindt het allemaal wel spannend… 

Xing: Heren, gaan jullie in duel?


Gianluca: Nou, Martin… Daag je me uit? Ik kan jou wel hebben hoor.


Martin zucht.


En net op dat moment komt er een hardloper voorbij.


Kijk… zegt Xing, daar heb je zo’n hardloper met een T-shirt van een marathon.

Een marathon… dat is pas een uitdaging! 

Xing: Heren, gaan jullie een dusdanige uitdaging aan?


Gianluca kijkt Martin aan… en zegt: makkie, van hem win ik makkelijk.


Xing kijkt op haar telefoon. 


Xing: 

Kijk… er is een marathon in Amsterdam. In oktober. 

Dan hebben jullie nog twee maanden om te trainen.


Martin, je kunt toch wel van hem winnen?




Een dergelijke uitdaging neem je toch wel aan?

Doe het dan voor mij!


Maar Marieke zegt: Ik weet niet of dat nu wel zo’n goed idee is.


Gianluca: Nou, Martin…


Xing: Nou?


Nu ook kijkt Marieke geïnteresseerd wat Martin zal zeggen… Martin?


En dan zwicht Martin alsnog... 

en hij zegt: OK, uitdaging geaccepteerd!


Bart:


Tsja… Martin en Gianluca gaan de uitdaging aan. Wie zal er winnen?


Wil je het weten? Blijf kijken naar ‘Heb je zin?’


Tot de volgende keer! 


Doei!




Heb je zin - 3 - Aflevering 29 - Uitdaging: samenvatting stand van zaken personages 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ Vandaag 
herhalen we de grammatica die we in #dutchgrammar tot nu toe hebben geleerd.


Begrijp jij nog alles? Wat willen de hoofdpersonen in ‘Heb je zin?’ eigenlijk?


Wie heeft welk doel? 

Wie heeft welk belang?

En wie wil met wie?


Laten we iedereen nog eens op een rijtje zetten. 


We beginnen met Martin. Ondanks dat hij het niet zo leuk vindt dat Xing hem plaagt… is hij wel 
zeker wat hij wil. Martin is heel lang vrijgezel geweest en hij is blij dat hij nu een vriendin heeft en 
dat ze samenwonen. Dat betekent ook dat hij maar de helft van de huur hoeft te betalen. Wat hem 
betreft, is het serieus!  


Is hij nog geïnteresseerd in Marieke?

Marieke heeft iets met Gianluca. En hij heeft zelf iets met Xing. Dus het doet er niet meer toe. 


En dan Xing.

Zij is vooral bezig met haar eigen droom. In Nederland wonen en werken. En alles wat haar daarbij 
helpt, is welkom. Dat ze nu iets met Martin heeft en bij hem kan wonen, komt haar heel goed uit! 
Of ze voor altijd bij hem blijft? Nee, daar denkt ze nu niet aan.

Haar werk, en het in orde krijgen van haar papieren is nu het allerbelangrijkste. En later? 
Misschien een eigen appartementje in Amsterdam?


Mr. Macho… Gianluca

Wat is voor hem belangrijk? Hij heeft eindelijk iets met Marieke… Maar ze houdt de boot een 
beetje af. Dat is hij niet gewend… De meeste meisjes gaan direct mee naar zijn luxe appartement. 
Dan kan hij indruk maken… Maar dat lijkt nu beter te lukken bij Xing, dan bij Marieke…


En Marieke op haar beurt…

Zij twijfelt nog steeds een beetje over Gianluca. Is hij alleen maar een macho? Of is dat de 
buitenkant, en is het eigenlijk een lieve jongen met een klein hartje? Beter om even rustig de kat 
uit de boom te kijken… en niet te snel met hem het bed in te duiken… Gewoon even rustig 
observeren. Als hij haar echt leuk vindt, dan kan hij dat bewijzen door een beetje geduld te tonen. 
En is hij die vrouwenverslinder die keer op keer een nieuw meisje zoekt… dan merkt ze dat 
vanzelf wel… Dat hij met Xing zit te flirten is geen goed teken. En zijn affaire met Wiola… Marieke 
weet het even niet meer...


En hoe zit het met de andere personages?

Anika heeft een duidelijk doel… zij wil graag dat Martin en Marieke samen komen. Iedereen kan 
zien dat dat de beste combinatie is. Maar hoe krijgt ze die twee bij elkaar? Te direct wil ze zich 
niet ermee bemoeien… maar een beetje sturen kan geen kwaad. 


En daarbij lijkt ze hulp te krijgen van Tante Nel… 


[flashback] Er zijn goede mannen en er zijn foute mannen [/flashback]


En dan hebben we ook nog Bob… blijft hij in het geheim met Xing afspreken?


Bart: We zullen het zien bij het vervolg van ‘Heb je zin?’


Tot de volgende keer!


Doei 



Heb je zin - 3 - Aflevering 30 - Uitdaging: inschrijven gemeente 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ Vandaag 
oefenen we de grammatica van #dutchgrammar-3 les 9. Daarin behandelen we 5 situaties van een 
zelfstandig naamwoord zonder lidwoord.


Er is een nieuwe week begonnen. Xing heeft een telefoontje gekregen dat haar papieren bijna 
klaar zijn. Zij kan over een week beginnen als inkoopmedewerker. Ze moet wel zich eerst 
inschrijven bij de gemeente. Daarvoor moet ze een adres opgeven. Nu ze bij Martin woont, kan ze 
zich op zijn adres laten registreren.


Zonder inschrijving in de BRP (de basisregistratie personen) mag ze niet werken. Althans, bij een 
arbeidscontract van 4 maanden of langer moet je je inschrijven. Ook kan ze alleen met 
inschrijving een bankrekening openen. 


Martin en Xing gaan samen naar de gemeente. Vandaag gaan ze dus officieel samenwonen. 


Wat Xing betreft is dat voorlopig, want zij wil graag haar eigen appartementje. Maar Martin vindt 
het een serieuze stap… hij komt met fles champagne… Hij wil het strakjes vieren!


Ze trekken een nummertje en ze wachten op hun beurt.


ding-dong…


Ze lopen naar het loket.


Martin: Goedemorgen, wij gaan samenwonen. Ik wil haar graag op mijn adres laten inschrijven.


Loket: Bent u man en vrouw?


Nee… nog niet, zegt Martin, terwijl hij naar Xing kijkt.

Wij zijn vriend en vriendin. 

Loket: Heeft u een legitimatiebewijs bij?


Xing: Natuurlijk, alsjeblieft.


Loket: Is het uw eigen woning of huurt u?


Martin: Ik huur… of eigenlijk, vanaf nu: wij huren.


Loket: Mag ik het huurcontract zien?


De medewerker van de gemeente bestudeert het contract. 


Loket: Hmm… de huur is 1000 euro per maand. Dat is met bijdrage aan de VVE, maar zonder 
gas, water en elektriciteit…


Xing en Martin wachten in spanning. Ze zijn benieuwd of alles in orde is.


Loket: Komt u met of zonder huisdier bij hem wonen?


‘Waarom wilt u dat weten?’ vraagt Xing verbaasd.


Loket: In verband met de hondenbelasting. 


Xing: O, moeten honden in Nederland belasting betalen? Dat wist ik niet.




Martin: De hondenbelasting was toch afgeschaft in Amsterdam?


Loket: O, excuus… U heeft gelijk meneer… 


Nou… misschien dat ik later wel nog een hondje neem, zegt Xing.


Martin kijkt Xing aan… Martin houdt absoluut niet van honden… maar Xing wel.


Loket: Mevrouw, dan mag u dit formulier nog even met pen invullen. 


Xing vult het formulier in.


Loket: Dank u wel. Nou, alles is in orde. Dan mag ik u welkom heten als inwoner van Amsterdam. 
Gefeliciteerd! En ik hoop dat u prettig zult wonen in onze gemeente. Als gemeente staan wij klaar 
voor de burgers van onze stad.


Martin opent de fles champagne. Gefeliciteerd Xing… Je hebt alvast één droom gerealiseerd. Je 
woont nu officieel in Nederland!


In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ zien we hoe het verdergaat.


Tot dan! Doei!




Heb je zin - 3 - Aflevering 31 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ de soap om 
Nederlands te leren. Vandaag herhalen we de grammatica van #dutchgrammar 3 les 7 tot en met 
les 9. En we oefenen woorden die te maken hebben met bankzaken.


Nadat Xing zich bij de gemeente heeft ingeschreven, gaat ze met Martin naar de bank. Dat kon 
niet eerder, want in Nederland kun je pas een rekening openen als je een permanent adres hebt. 
En dat heeft ze nu!


Ze lopen naar de balie. 

Xing: Hallo, ik wil graag een rekening openen. 

Medewerker: Als bedrijf of als particulier?


Xing: Wat betekent dat ‘particulier’?


Medewerker: Daarmee bedoelen we: als privépersoon.


Xing: Eh… maar het is om het salaris van een bedrijf te ontvangen?


Medewerker: Ja, dat kan op een particuliere rekening.


Xing: O, dan heb ik zo’n rekening nodig.


Medewerker: Gaat het om een gezamenlijke rekening?


De medewerker kijkt naar Martin. 


Hij antwoordt: Eh… nee het is een rekening voor haar…

… maar wij zijn wel een koppeltje.


Vervolgens vraagt de medewerker aan Xing: vindt u het goed dat uw partner erbij is? 

Xing begrijpt het niet helemaal… Zo geheimzinnig is dit toch niet.


Medewerker: Komt u maar even mee.


Martin en Xing lopen mee met de medewerker naar een apart kamertje. Zulke kamertjes zie je bij 
de meeste Nederlandse banken. Geldzaken zijn privé. Nederlanders vinden het niet leuk als 
andere mensen weten hoeveel geld ze hebben, en hoeveel ze verdienen.


Medewerker: Gaat u zitten. Koffie?


O, zegt Xing, lekker.


Medewerker: Melk en suiker?


Xing: Nee, zwart.


En voor u?


Martin: Ook zwart, alsjeblieft.


De medewerker haalt 2 kopjes koffie.


Medewerker:




Goed… het gaat dus om een betaalrekening. 
Dat is een rekening waarop uw salaris binnenkomt. En vanaf deze rekening doet u uw betalingen.


Wilt u het standaardpakket van onze betaalrekening?


Xing: Wat houdt dat in?


Medewerker:

Dan krijgt u een bankpas. Daarmee kunt u geld opnemen bij een geldautomaat. U kunt ermee 
internetbankieren. En u kunt met de bankpas in de winkel betalen.


Xing: Ook contactloos?


Medwerker: Ja, bedragen onder de 25 euro kunt u contactloos betalen.


Wilt u ook een spaarrekening?


Xing: Wat is het verschil met een betaalrekening? 

Medewerker: Op een spaarrekening krijg je rente. Maar met een spaarrekening kun je niet 
betalen. Wel kun je altijd geld overboeken tussen de twee rekeningen. Een spaarrekening is gratis 
bij een betaalrekening.


Xing: O, als het gratis is, dan wil ik het wel.


Medewerker: Wilt u ook de mogelijkheid om rood te staan?


Xing: Rood staan?


Medewerker: Ja. Dat is het hebben van een negatief saldo. U kunt kiezen voor een kredietlimiet 
van 500 euro of van 1000 euro. Maar let op: als u rood staat, betaalt u relatief veel rente.


Xing: O… nee, dat wil ik niet. Ik ben bang dat ik dan teveel ga uitgeven. 


Medewerker: OK.


De medewerker vult op de computer alles in. Martin en Xing drinken ondertussen hun kopje koffie 
leeg. 


Aan het einde van het gesprek vraagt de medewerker: Bent u nog geïnteresseerd in andere 
diensten?


-een beleggingsrekening?

-verzekeringen?

-wellicht een hypotheek…?


O… zegt Xing… Daarin ben ik wel geïnteresseerd.


Martin schudt zijn hoofd. Daar is het toch veel te vroeg voor? We hebben ons nog geen half uur 
geleden bij de gemeente ingeschreven. Laten we nu eerst eens een tijdje samenwonen, en dan 
kijken we later wel of we samen een huis kunnen kopen.


Voice-over: Maar Xing wil die informatie natuurlijk voor zichzelf… 


Bart in beeld: Tsja… Xing blijft dromen van een eigen appartementje… Hoe dat verdergaat, zien 
we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’


Tot dan!




Doei!




Heb je zin - 3 - Aflevering 32 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ seizoen 3 
aflevering 32. Vandaag oefenen we nog een keer de grammatica van #dutchgrammar-2 les 6 tot 
en met 14 over de bijzin.


Als Martin en Xing de bank uitkomen, kibbelen ze eerst nog wat.


Martin: Hier staat een vuilnisbak Xing. Geef die hypotheekfolder maar. Dan gooi ik die meteen 
weg.


Xing: Pardon…!?  Ik mag dit toch wel lezen? Ik ga deze folder echt niet weggooien, omdat jij dat 
zegt.


Martin: Je snapt toch wel dat we eerst een tijdje moeten samenwonen. Pas als dat goed gaat, 
kunnen we aan een eigen huis denken.


Xing denkt natuurlijk aan een eigen appartementje, omdat ze daarover altijd heeft gedroomd.


Hé daar is Gianluca. Hij is aan het hardlopen. Doordat Martin en Xing staan te kibbelen, zien ze 
hem niet.


Buongiorno! Zo… Ik zie dat jullie het gezellig hebben!


Martin: Hé Gianluca.


Xing: Zo, jij bent sportief!


Gianluca: Ja… Ik moet natuurlijk zorgen dat mijn lichaam in topconditie is…  met zoveel mooie 
vrouwen in de buurt… en hij lacht naar Xing.


Gianluca: En Martin, ben jij al met de training begonnen?


Martin: Wat bedoel je?


Gianluca: Je gaat me toch niet vertellen dat je de marathon zonder voorbereiding gaat lopen?


En dan herinnert Martin zich het gesprek van een week eerder in Volendam.


[flashback]


Oh… Bedoelde je het serieus dat we een marathon gaan lopen?


Xing: Martin, natuurlijk was dat serieus! 


Gianluca: Ik ben al een week aan het trainen, hoor!


Martin: O… 


Xing; Wat nou ‘O’… Kom op Martin, laat zien dat je een winnaar bent!


Kijk nou eens naar Gianluca… 


En vervolgens wijst ze naar Martins buik.


Xing: Ik zie bij jou nog geen sixpack!




Gianluca: Ja Martin… Als je zo’n knappe vriendin niet kwijt wil, dan moet je wel een beetje je best 
doen!


Martin: O Xing, dus je wilt dat ik ga hardlopen, zodat ik een strakker lichaam krijg?


Xing: Ja… Je mag best een beetje moeite voor mij doen!


Martin: Ik dacht dat schoonheid vanbinnen zat.


Xing: Vanbinnen en vanbuiten, Martin. En ik wil natuurlijk dat je wint!


Gianluca: Haha… en wat nou als ik toevallig win?

En hij kijkt naar Xing…


Xing: Dat zien we dan wel weer…


Bart: 


Tsja… Martin moet aan de bak! Hij mag de marathon natuurlijk niet verliezen… In de volgende 
aflevering van ‘Heb je zin?’ zien we wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt.


Tot dan! Doei!



