Adjectives
naamwoord

-bijvoeglijk

Uitleg adjectives
Een bijvoeglijk naamwoord, in het Engels adjective genaamd,
omschrijft een zelfstandig naamwoord en staat ook meestal voor
het zelfstandig naamwoord.
Enkele voorbeelden:
A
A
A
A

nice house
sharp knife
cold winter
fast car

Waarvoor
adjectives gebruikt?

worden

Om een smaak aan te geven:
Bitter, spicy, tasty, fruity, salty, sour, sweet, delicious
Om geluid te verduidelijken:
Silent, squealing, loud, mute, quiet, voiceless, moaning
Om kleur aan te geven:
Gray, yellow, black, dark, gold, silver, red, blue

Om grootte aan te duiden:
Large, little, fat, giant, immense, small, tall, short, thin
Om vorm aan te duiden:
Round, oval, curved, low, wide, narrow, circular
Om tijd aan te duiden:
Annual, daily, eternal, long, slow, short, quick, rapid, old
Om een hoeveelheid te omschrijven:
Few, some, several, one, little, large, heavy, very
Om een emotie te beschrijven:
Bad, fine, fair, mad, lazy, kind, foolish, aggressive, afraid
Om een voorkomen te beschrijven:
Skinny, shiny, embarrassed, attractive, average, bloody,
dirty, elegant
Om een situatie te omschrijven:
Honest, imperfect, simple, nasty, doubtful, tricky, bizarre
Om een voorwerp te beschrijven:
Cool, dry, filthy, hot, hard, sharp, soft, warm
Om herkomst te omschrijven:
Dutch, Chinese, German, French

Waar
staat
het
naamwoord in de zin?

bijvoeglijk

Meestal staat het bijvoeglijk naamwoord vlak
zelfstandig naamwoord dat het omschrijft.

voor

het

a sharp knife
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook achter het werkwoord “to
be” staan:
The knife is sharp.
Beide kunnen ook gecombineerd worden:
The small knife is sharp.

Enkelvoud / meervoud bijvoeglijk
naamwoord
Een adjective is steeds hetzelfde, zowel in het meervoud als
in het enkelvoud:
A sharp knife
Several sharp knives

Wat

als

je

meerdere

adjectives gebruikt?
Volgende volgorde van adjectives moet je respecteren:
1. Kwantiteit (bv. one, four)
2. Mening (bv. beautiful, delicious)
3. Grootte (bv. huge, small)
4. Warmte (bv. hot, cold)
5. Leeftijd (bv. old, 18-year-old, young)
6. Vorm (bv. Square, round)
7. Kleur (bv. Red, black)
8. Herkomst (bv. Belgian, Dutch)
9. Materiaal (bv. Glass, wooden)
Bijvoorbeeld:
A nice pointy dark Japanese knife
A sweet Dutch potato
A beautiful round black wooden table

Samenvoegen van adjectives
Soms kan je verschillende woorden met elkaar combineren om een
nieuw bijvoeglijk naamwoord te krijgen. Dit doe je door een
koppelteken tussen beide woorden te voorzien.
Bijvoorbeeld:
Last-minute, brand-new, home-made, time-consuming, heartbreaking

