Stepping Stones 4 basic – Chapter 2: Hi Tech
Stone 4
Vragen stellen over producten en hierop
reageren:
What is it like?
It’s round or square.
The new one is rectangular
What is it made of??
It’s made of a kind of rubber.
Is it made of plastic?
Of course it is.
Is it made of steel?
No, it certainly isn’t.
Are these batteries rechargeable?
Yes, they are.
Does it have audio?
No, it doesn’t.
Can I return this CD?
Yes, you can.
What is de height?
It’s about 30 cm high.
How long is it?
It’s about 45 cm long.
How does it work?
Just install the software and you will see
it.
How many time can you use it?
You can use it more than once.
What are the colours?
The colours are brown, yellow and red.
Where can I buy it?
It’s only available online.

Hoe ziet het eruit?
Het is rond of vierkant.
De nieuwe is rechthoekig.
Waar is het van gemaakt?
Het is van een soort rubber gemaakt.
Is het van plastic gemaakt?
Natuurlijk is het dat.
Is het van staal gemaakt?
Nee, dat is het zeker niet.
Zijn deze batterijen oplaadbaar?
Ja.
Zit er geluid bij?
Nee.
Kan ik deze cd terugbrengen?
Ja, dat kan.
Wat is de hoogte?
Het is ongeveer 30 cm hoog.
Hoe lang is het?
Het is ongeveer 45 cm lang.
Hoe werkt het?
Installeer de software maar en je zult het
zien.
Hoe vaak kun je het gebruiken?
Je kunt het meer dan eens gebruiken.
Wat zijn de kleuren?
De kleuren zijn bruin, geel en rood.
Waar kan ik het kopen?
Het is alleen online verkrijgbaar.

Stone 5
Om verduidelijking vragen:
Can you give us an example of that?
Can you tell me more about this gadget?

Kun je ons daar een voorbeeld van geven?
Kun je me meer over dit apparaatje
vertellen?
Can you tell me what ‘invention’ means?
Kun je me vertellen wat ‘invention’ betekent?
Could you explain to me why it doesn’t work? Zou je me kunnen uitleggen waarom het niet
werkt?
Could you explain what you mean by that?
Zou je uit kunenn leggen wat je darmee
bedoelt?
Pardon?
Wat zeg je / Pardon?
Please explain to our listeners what
Leg alstublieft aan onze luisteraars uit wat
‘electronic memory’ means.
‘electronic memory’ betekent.
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What can I do with this product?
What does ‘harmless’ mean?

Wat kan ik met dit product doen?
Wat betekent ‘harmless’?

Stone 6
Zeggen dat iets een gewoonte is
I often play online computer games.
They usually try to phone me first.
I go shopping every week.
I’m used to being alone.
I normally hate playing this kind of game.

Ik speel vaak online computerspelletjes.
Ze proberen me meestal eerst te bellen.
Ik ga elke week winkelen.
Ik ben eraan gewend alleen te zijn.
Normaal gesproken heb ik er een hekel aan
om dit type spel te spelen.

Stone 7
Zeggen dat je met iemand meevoelt
I can imagine that parents don’t like chatting. Ik kan me voorstellen dat ouders niet van
chatten houden.
I can understand that you love him.
Ik kan begrijpen dat je van hem houdt.
I feel sorry for you.
Ik leef met je mee.
Zeggen dat je iets wel of niet belangrijk
vindt
I think it’s important.
Ik vind het belangrijk.
I care about wht happens in the world.
Het maakt me uit wat er in de wereld
gebeurt.
I don’t think it’s important.
Ik vind het niet belangrijk.
I don’t believe in fairy tales.
Ik geloof niet in sprookjes.
We don’t care about what they think of it.
Het kan ons niet schelen wat ze er van
vinden
I don’t care about what they write on this
Het kan me niet schelen wat ze op dit forum
forum.
schrijven.
I’m not interested in this kind of
Ik ben niet geïnteresseerd in deze vorm van
communication.
communicatie.
It doesn’t interest me at all.
Het interesseert me helemaal niet.
It’s all the same to me.
Het is mij om het even.
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