
Chers élèves,  
 
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. Pour éviter d’oublier ce que vous avez vu 
durant l’année, je vous propose de revoir, d’entretenir, ou même d’améliorer vos acquis. Tout 
d’abord en revoyant le vocabulaire et la grammaire qui se trouvent dans votre cahier. Ensuite, 
vous avez la possibilité de travailler en ligne sur les sites suivants : 
 
www.nlfacile.com 
https://www.nedbox.be/teaser/oefenen-met-nedbox 
https://taalblad.be/leer-nederlands 
https://www.wallangues.be/   (inscription requise avec une adresse en Wallonie !) 
 
Enfin, je vous propose les fiches et exercices en annexe. 
 
Il y a beaucoup d’exercices. La plupart des exercices sont accompagnés de correctifs. Je vous 
conseille de travailler un petit peu chaque jour. Le but est d’éviter que vous ne passiez toute la 
journée à ne rien faire ou à jouer sur une console de jeu … Voici mon adresse e-mail au cas 
où vous auriez des questions : alaouimm69@gmail.com 
 
Bon travail,  
Prenez soin de vous et de vos proches et …. BLIJF THUIS !! 
 

http://www.nlfacile.com/
https://www.nedbox.be/teaser/oefenen-met-nedbox
https://taalblad.be/leer-nederlands
https://www.wallangues.be/
mailto:alaouimm69@gmail.com


Woordenschatoefeningen : Vervoer, ongevallen en verkeersproblemen 
 
A. Geef een gepast woord voor … of een synoniem van … 
 
minimum : ………………………   blij : ……………………… 
aanrijding : ………………………   blussen : ………………………    
in brand vliegen : ………………………  persoon die meegaat : ……………………… 
kleine vrachtwagen : ………………………  materiële schade : ……………………… 
zetten : ………………………   groter worden : ……………………… 
vastzitten : ………………………   hachelijk : ……………………… 
pinker : ………………………   rond : ……………………… 
rijstrook : ………………………   inhalen : ……………………… 
daarna : ………………………   vallen : ……………………… 
vanmorgen : ………………………   ingreep : ……………………… 
 
B. Geef het tegengestelde van … 
 
schuldig > < ……………………… 
zich herinneren > < ……………………… 
vinden > < ……………………… 
versperren > < ……………………… 
verminderen > < ……………………… 
voor > < ……………………… 
gelukkig > < ……………………… 
leven > < ……………………… 
oorzaak > < ……………………… 
onduidelijk > < ……………………… 
optrekken (=accélérer) > < ……………………… 
 
C. Leg de volgende woorden met je eigen woorden 
 
- De pechdienst : Dat is de dienst die  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- De bestuurder : Dat is ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- De EHBO : Dat is de dienst die  ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- Een vluchtmisdrijf : Dat betekent dat ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- Een staking : Dat gebeurt als …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

- Een bommelding : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
D. Vind het juiste woord  
 
1. Vrachtwagen die geld vervoert :  

2. zwaargewond(e) > <  

3. vanmorgen =  

4. munten =  

5. dienst die je belt als er een brand is :  

6. gevaarlijk =  

7. verleden tijd van moeten :  

8. Wat je met je handen houdt om een auto te rijden : 

9. chauffeur =  

10. omstreeks =  

 
Vertaal  

1. Le camion roulait trop vite dans un virage ( een bocht) et le chauffeur a perdu le contrôle du 

véhicule. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Le chauffeur était bloqué dans la cabine et les pompiers ont dû intervenir (ingrijpen) pour le libérer. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. La police a fait appel à (oproepen) des collègues pour délimiter une zone de sécurité. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Les pompiers et la police ont dû également ramasser une grande quantité (hoeveelheid) de pièces 

de monnaie. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Lors de cet accident il n’y a pas eu de blessés graves. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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CODETAAL – Correctif des exercices 
 
 

PROLOOG  
      Pages 223 à 265, Praktijkboek 
 
1) Pronoms personnels sujets, compléments et déterminants possessifs 
 
1. Observe les dessins et replace les déterminants possessifs d’après le contexte. 
      Page 224, Praktijkboek 

1) Dames en heren, mijn groenten en fruit zijn de goedkoopste. Met mij spaart u zakgeld. 
2) Hoe komt het dat ze met een schrijfmachine werkt? Zou haar computer soms defect zijn? 
3) Kijk naar hem! Zijn hoofd doet vreselijk pijn! 
4) Dames en heren, uw kamer is nu in orde en ik moet mijn excuses aanbieden. 
5) Wij zijn de gekste leerlingen uit onze school! Ons lokaal ziet er echt rommelig uit! 
6) Is dat je/jouw auto daar aan de overkant van de straat? 
7) Mama, de vaas die ik je voor je/jouw verjaardag gegeven heb, is jammer genoeg stuk! 
8) Ze speelde in de tuin met hun bal toen het pijpenstelen begon te regenen. 
 
2. Complète avec le pronom ou déterminant adéquat. 
      Page 225, Praktijkboek 
1) Ik heb een broer. Hij heet Toon. Zijn favoriete sport is atletiek. 
2) Hier is Inske en dat is haar vriendin Carla. Ze zitten in dezelfde klas. Hun lievelingshobby’s zijn 

computeren en winkelen. 
3) Waar zijn al mijn vrienden uit de bende? Ik zie hen/ze niet!  
4) Nora en ik zijn de beste vrienden van de wereld. We komen heel goed overeen. Onze ouders zeggen 

dat we als broer en zus zijn.  
5) Kom je/jij met me/mij naar Walibi? Stuur me/mij zo vlug mogelijk een e-mail zodat ik de kaarten per 

internet kan reserveren. 
6) Lina en jij zijn deze zomer op kamp geweest. Hoe was het? Hebben jullie jullie goed geamuseerd? 
7) Hoeveel kinderen hebt u, mevrouw Smeets? En wat is uw beroep? 
 
 
2) Le plus que parfait et le double infinitif 
 
1. Mets les phrases au temps composé correspondant.  
      Page 227 Praktijkboek 
1) Haar broer durfde niet tegen zijn moeder liegen.  
 Haar broer had niet tegen zijn moeder durven liegen. 
2) Onze kinderen willen de hele dag schaatsen. 
 Onze kinderen hebben de hele dag willen schaatsen. 
3) Wanneer gaan meneer en mevrouw Van der Ham kamperen? 
 Wanneer zijn meneer en mevrouw Van der Ham gaan kamperen? 
4) Manu wilde een cadeau aan haar vriendje geven. 
 Manu had een cadeau aan haar vriendje willen geven. 
5) Na zijn ongeval bleef hij nog steeds op zijn motor rijden. 
 Na zijn ongeval was hij nog steeds op zijn motor blijven rijden. 
6) Deze familie hoort de buren niet schreeuwen. 
 Deze familie heeft de buren niet horen schreeuwen. 
7) Ze mochten samen naar het concert gaan. 
 Ze hadden/waren naar het concert mogen gaan. 
8) Die man kan niet contant betalen! Daarom moet hij zijn kredietkaart gebruiken. 
 Die man heeft niet contant kunnen betalen! Daarom heeft hij zijn kredietkaart moeten gebruiken. 
9) Die film doet me altijd schrikken. 
 Die film heeft me altijd doen schrikken. 
10) François helpt Sofie haar huis verbouwen. 
 François heeft Sofie haar huis helpen verbouwen. 



Kompas 4 – Gids - 354 - CODETAAL – Correctif des exercices 

2. Observe ces photos et utilise les notions demandées au passé composé ou au plus-que-
parfait. 

      Pages 227 et 228, Praktijkboek 
Exercice libre; voici des propositions de solutions : 

1) (voir arriver) 
 Ik heb de trein in het station zien aankomen. 
2) (vouloir prendre) 
 Deze mensen hebben het vliegtuig willen nemen. 
3) (venir aider) 
 De leraar is de leerlingen komen helpen. 
4) (entendre rouler) 
 Ik heb de auto’s horen rijden. 
5) (aller acheter) 
 Ze is een rok gaan kopen. 
6) (devoir préparer) 
 Ze hebben/zijn het eten moeten klaarmaken.  
7) (pouvoir aller) 
 Ze hebben naar de bioscoop mogen gaan. 
8) (pouvoir bronzer) 
 Ze heeft lang op het strand kunnen bruinen. 
9) (continuer à travailler) 
 Ze is nog een beetje blijven werken. 
10) (laisser rire) 
 De leerkracht heeft haar laten lachen. 
 
3. Complète les phrases en conjuguant au plus-que-parfait. 
      Page 229, Praktijkboek 
a) We hadden samen toch leuke dingen kunnen doen. 
b) Siska had mij veel raad gegeven. 
c) Wim had vroeger zijn kamer met zijn zusje gedeeld. 
d) Hadden jullie ruzie met elkaar gemaakt? 
e) Ik had onze kamer in het hotel prachtig gevonden. 
f) Had je tijd gehad om hen te groeten en te bedanken? 
g) Nadat ik aan sport had gedaan, voelde ik me onstpannen. 
h) Ik had mooie landschappen gezien en ik had ze echt prachtig gevonden. 
i) We hadden urenlang gestudeerd en hadden toch slechte cijfers gehaald. 
j) Jonas en ik waren om 9.45. met de trein in Utrecht aangekomen.  
k) Wat was er in dit dorpje vlakbij de zee gebeurd? 
 
4. Voici une histoire de vacances à l’imparfait. Peux-tu la réécrire au plus-que-parfait ? 
      Page 230, Praktijkboek 
 
Begin juli vertrok ik op vakantie met mijn groep 
vrienden uit de klas. We gingen naar het station 
om de trein te nemen. Alle mensen haastten 
zich. Ze wilden hun trein niet missen. Sommige 
mensen gingen naar hun werk in Brussel en 
anderen namen bagages mee om op vakantie te 
gaan.  
 
De trein kwam in het station aan en we stapten 
op. Op de trein speelden we met onze 
speelconsole of met onze gsm’s. We zaten 
allemaal dichtbij elkaar. We lachten ook veel en 
vertelden elkaar veel mopjes. Wat een sfeer! 
Drie uur later kwam de trein het station van 
Oostende binnen. We pakten al onze bagages 
en namen dan de tram richting Middelkerke. 
 

Begin juli was ik op vakantie met mijn groep 
vrienden uit de klas vertrokken. We waren naar 
het station gegaan om de trein te nemen. Alle 
mensen hadden zich gehaast. Ze hadden hun 
trein niet willen missen. Sommige mensen 
waren naar hun werk in Brussel gegaan en 
anderen hadden bagages meegenomen om op 
vakantie te gaan.  
De trein was in het station aangekomen en we 
waren opgestapt. Op de trein hadden we met 
onze speelconsole of met onze gsm’s gespeeld. 
We hadden allemaal dichtbij elkaar gezeten. We 
hadden ook veel gelachen en hadden elkaar 
veel mopjes verteld. Wat een sfeer! Drie uur 
later was de trein het station van Oostende 
binnengekomen. We hadden al onze bagages 
gepakt en hadden dan de tram richting 
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In Middelkerke liepen we een stage. We kozen 
allemaal de formule sport-talen. We kregen ‘s 
morgens les en deden aan sport in de namiddag. 
Tijdens de laatste avond organiseerden we een 
fuif. Ik danste met een paar leuke jongens. 
Prachtig! Ik maakte kennis met een jongen van 
17 jaar. 
 
Ik amuseerde me echt goed tijdens die week. 
Wat een ervaring! Wat ging de tijd toch vlug 
voorbij! Bij het afscheid had ik veel tranen in de 
ogen. Maar we moesten allemaal naar huis 
teruggaan.  
Op de terugreis keek ik altijd naar de foto’s van 
de jongens en meisjes van de stage. Ik miste 
hen allemaal.  

Middelkerke genomen. 
In Middelkerke hadden we een stage gelopen. 
We hadden allemaal de formule sport-talen 
gekozen. We hadden ‘s morgens les gekregen 
en hadden aan sport in de namiddag gedaan. 
Tijdens de laatste avond hadden we een fuif 
georganiseerd. Ik had met een paar leuke 
jongens gedanst. Prachtig! Ik had met een 
jongen van 17 jaar kennisgemaakt. 
Ik had me echt goed tijdens die week 
geamuseerd. Wat een ervaring! Wat was de tijd 
toch vlug voorbijgegaan! Bij het afscheid had ik 
veel tranen in de ogen gehad. Maar we hadden 
allemaal naar huis moeten teruggaan. 
Op de terugreis had ik altijd naar de foto’s van de 
jongens en meisjes van de stage gekeken. Ik 
had hen allemaal gemist. 

 
 
3) L’ordre des compléments et la place du complément prépositionnel 
 
1. Réponds aux questions suivantes. Remplace les éléments soulignés par le pronom 

adéquat. Veille à bien écrire les pronoms dans le bon ordre. 
      Page 232, Praktijkboek 
Voorbeeld: Hebben jullie de boeken aan Toon al teruggeven? (ze, hem) 
     Ja, we hebben ze hem al teruggegeven.  
    OU We hebben ze aan hem al teruggegeven. 
 
1) Heb je met de directeur over Wim gesproken?  
 Ja, ik heb met hem over hem gesproken. 
2) Heb je je zus dit mopje al verteld?  
 Ja, ik heb het haar al verteld. 
3) Heeft ze haar moeder de foto’s al getoond? 
 Ja, ze heeft haar die/ze al getoond. 
4) Heeft papa het zout aan Maria en Tia gegeven? 
 Ja, hij heeft het hen gegeven. 
5) Zal Dirk een e-mail aan zijn lerares schrijven? 
 Ja, Dirk zal hem (aan) haar schrijven. 
 
2. Remets les mots dans l’ordre et construis une phrase correcte. Retrouve plusieurs 

possibilités. 
      Pages 232 et 233, Praktijkboek 

a) net als mijn vrienden – geef – geld – ik – om de twee maanden – aan nieuwe kleren – uit  
 Ik geef geld aan kleren uit om de twee maanden net als mijn vrienden. 
 Ik geef geld aan kleren om de twee maanden net als mijn vrienden uit. 
 Net als mijn vrienden geef ik om de twee maanden geld aan kleren uit. 
 Om de twee maanden geef ik net als mijn vrienden geld aan kleren uit. 

b) laten – op het platteland – mijn ouders – hebben – in een mooi dorpje – een huisje – bouwen  
 Mijn ouders hebben een huisje in een mooi dorpje op het platteland laten bouwen. 
 In een mooi dorpje op het platteland hebben mijn ouders een huisje laten bouwen. 

c) heeft – met haar moeder – Duits – altijd – thuis – gesproken – ze  
 Ze heeft altijd Duits met haar moeder gesproken. 
 Met haar moeder heeft ze altijd Duits gesproken. 

d) veel – op zijn slaapkamer – vorige week – op de computer – Greg – heeft – gespeeld  
 Greg heeft vorige week veel op zijn computer gespeeld. 
 Vorige week heeft Greg veel op zijn computer gespeeld. 
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e) op een feestje – Mina – in haar garage – ons – uit – voor haar verjaardag – nodigt  
 Mina nodigt ons op een feestje voor haar verjaardag in haar garage uit. 
 Op een feestje voor haar verjaardag nodigt Mina ons in haar garage uit. 
 In haar garage nodigt Mina ons op het feestje voor haar verjaardag uit. 
 
3. Ajoute un complément prépositionnel en fin de phrase. 
      Page 233, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici des propositions :  

1) Wie zal in een gastgezin verblijven met deze jongeren? 
2) We hebben op de trein gewacht tijdens 10 minuten. 
3) Ik zal misschien volgende maand werken op het project. 
4) Hebben jullie al geluisterd naar dit nieuwe liedje? 
5) We zijn gisteren meegekomen met onze auto. 
 
4. Et maintenant, un peu de créativité ! Regarde cette phrase toute simple. Essaie de 

l’allonger en ajoutant à chaque fois un mot. Après chaque ajout de ta part, la phrase doit 
toujours avoir un sens. Et si on écrivait cette petite phrase au tableau ? En ajoutant à 
chaque fois un mot, on devrait avoir une phrase qui pourrait bien faire toute la longueur 
du tableau ! 

      Page 233, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici quelques propositions : 

 Ik geef een appel. 

1) Ik geef Jan een appel. 
2) Ik geef oom Jan een appel. 
3) Morgen geef ik oom Jan een appel. 
4) Ja, morgen geef ik oom Jan een appel. 
5) Ja, morgen geef ik oom Jan een rode appel. 
6) Ja, morgen geef ik oom Jan een mooie rode appel. 
7) Ja, morgen geef ik oom Jan een mooie lekkere rode appel. 
8) Ja, inderdaad, morgen geef ik oom Jan een mooie lekkere rode appel. 
9) Ja, inderdaad, morgen geef ik oom Jan een mooie lekkere rode appel terug. 
10) Ja, inderdaad, morgenvroeg geef ik oom Jan een mooie lekkere rode appel terug. 
 
 
4) Les subordonnées (als / toen / doordat / terwijl / voordat) 
 
1. Retrouve la conjonction correcte parmi : als / toen / doordat / terwijl / voordat. 
      Page 234, Praktijkboek 
1) Terwijl Raf de kamer schildert, poetst zijn vrouw de badkamer. 
2) Toen het gezin Deprins in Suriname woonde, was hun wijk heel lawaaierig. 
3) Voordat de match op tv begint, moeten de kinderen een douche nemen. 
4) Doordat ze moslim is, eet Tugba geen varkensvlees. 
5) Als ze naar de Belgische kust gaan, huren ze een appartement. 
6) Doordat ik nooit naar Amerika ben gegaan, weet ik niet wat ik moet meenemen. 
7) Voordat ze elkaar leerden kennen, hadden die meisjes maar twee dikke vriendinnen. 
8) Toen Meneer Dekom in Senegal verbleef, at hij vaak klei! 
9) Als je je geheimen wil vertellen, kan je je beste vriend opbellen. 
10) Terwijl de meisjes naar een dvd keken, waren de jongens in de keuken aan het babbelen. 
 
2. Produis le début de la phrase et relie-la avec sa fin de phrase correcte de la seconde 

colonne. 
      Pages 234 et 235, Praktijkboek 
 
1) Du fait que je suis allergique aux œufs, d) mag ik geen pasta eten! 
 Doordat ik allergisch voor eieren ben, … 
 
2) Pendant qu’ils jouaient au tennis, c) dronken hun vriendinnetjes thee. 
 Terwijl ze tennis speelden ... / Terwijl ze tennisten, ... 
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3) Quand elle était petite, e) kon ze niet fietsen. 
 Toen ze klein was, ... 
 
4) Avant que nous partions en stage, a) moeten we onze bagage pakken. 
 Voordat we naar de stage vertrokken, ... 
 
5) Quand j’ai un problème, b) kan ik op mijn vrienden rekenen. 
 Als ik een probleem heb, ... 

 

1 2 3 4 5 

d c e a b 
 
3. Observe les parties de phrase et relie-les par une proposition subordonnée en utilisant 

doordat, terwijl ou voordat selon ce qui convient le mieux d’après le sens. 
      Page 235, Praktijkboek 

1) De vrienden van Laura gaan naar de bioscoop en de vrienden van Barbara spelen op de computer 
thuis. 

 De vrienden van Laura gaan naar de bioscoop terwijl de vrienden van Barbara op de computer thuis 
spelen. 

 OU 
 Terwijl de vrienden van Laura naar de bioscoop gaan, spelen de vrienden van Barbara op de 

computer thuis.  
2) Je wil goede resultaten op school hebben, maar je moet daar veel voor werken. 
 Doordat je goede resultaten op school wil hebben, moet je (daar) veel (voor) werken. 
 OU 
 Je moet veel werken doordat je goede resultaten op school wil hebben. 
3) Ik ken de weg niet goed en ik kan niet bij jou thuis komen logeren. 
 Doordat ik de weg niet goed ken, kan ik niet bij jou thuis komen logeren. 
 OU 
 Ik kan niet bij jou thuis komen logeren doordat ik de weg niet goed ken. 
4) Ik luister naar de radio en ik speel PlayStation. 
 Terwijl ik naar de radio luister, speel ik PlayStation. 
 OU 
 Ik luister naar de radio terwijl ik PlayStation speel. 
5) Je kent al de liedjes en we zullen zeker de blind test winnen. 
 Doordat je al de liedjes kent, zullen we zeker de blind test winnen. 
 We zullen zeker de blind test winnen doordat je al de liedjes kent. 
6) We gaan terug naar huis, maar we gaan eerst kleren kopen. 
 Voordat we naar huis teruggaan, gaan we eerst kleren kopen. 
 OU  
 We gaan eerst kleren kopen voordat we naar huis teruggaan. 
7) We gaan niet met vakantie, maar we zullen naar pretparken en naar zee gaan. 
 Doordat we niet met vakantie gaan, zullen we zeker naar pretparken en naar zee gaan. 
 OU 
 We zullen zeker naar pretparken en naar zee gaan doordat we niet met vakantie zullen gaan. 
8) Ik wil dit boek voor school niet lezen, het is niet interessant. 
 Doordat het niet interessant is, wil ik dit boek voor school niet lezen. 
 OU 
 Ik wil dit boek voor school niet lezen doordat het niet interessant is. 
9) Je kijkt naar tv en ik neem een douche. 
 Je kijkt naar tv terwijl ik een douche neem. 
 Terwijl ik naar tv kijk, neem ik een douche. 
10) Ik ben ziek, ik zal niet met jou naar de fuif gaan. 
 Doordat ik ziek ben, zal ik niet met jou naar de fuif gaan. 
 Ik zal niet met jou naar de fuif gaan doordat ik ziek ben. 
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5) Nog niet – Nog geen / Niet meer  – Geen meer / Niemand / Niets 
 
1. Mets ces phrases à la forme négative. 
      Pages 236 et 237, Praktijkboek 
1) Ik heb al naar muziek geluisterd. 
 Ik heb nog niet naar muziek geluisterd. 
2) Hij weet nog wat ze allemaal hebben gezegd.  
 Hij weet niet meer wat ze allemaal hebben gezegd. 
3) Hij heeft nog een appel gegeten. 
 Hij heeft geen appel meer gegeten. 
4) Ik denk dat ik iemand in deze groep ken. 
 Ik denk dat ik niemand in deze groep ken. 
5) Ze hebben het artikel al gelezen. 
 Ze hebben het artikel nog niet gelezen. 
6) Ze zijn nog met elkaar bevriend, niet waar? 
 Ze zijn niet meer met elkaar bevriend, niet waar? 
7) Ben je al naar Griekenland geweest? 
 Ben je nog niet naar Griekenland geweest? 
8) Hij heeft nog iets gekocht voor jou! 
 Hij heeft nog niets gekocht voor jou!  
9) Er is al iemand gekomen. 
 Er is nog niemand gekomen. 
10) Ik heb iets voor jou! 
 Ik heb niets voor jou! 
 
2. Réponds en construisant une phrase négative. 
      Page 237, Praktijkboek 
1) Heb je vandaag al op msn gechat?  
 Nee, ik heb vandaag nog niet op msn gechat. 
2) Is er nog een kamer vrij in dit hotel? 
 Nee, er is geen kamer vrij meer in dit hotel. 
3) Ben je al naar die discotheek geweest? 
 Nee, ik ben nog niet naar die discotheek geweest. 
4) Hebben ze nog veel kleren in de winkelstraat gekocht? 
 Nee, ze hebben niet veel kleren meer in de winkelstraat gekocht. 
5) Heb je al een motorfiets gekregen? 
 Nee, ik heb nog geen motorfiets gekregen. 
6) Heeft hij haar nog voor haar huiswerk willen helpen? 
 Nee, hij heeft haar niet meer met haar huiswerk willen helpen. 
 
3. Les folles expériences de la vie !  
 
Wat heb je al gedaan in je leven? Wat heb je nog niet in je leven gedaan? Schrijf maar 5 zinnen erover. 
 
Réponses libres  
 
 
6) Zich/Elkaar 
 
1. Observe la photo et complète par une des formes de zich ou elkaar. 
      Pages 238 et 239, Praktijkboek 

a) De personen in deze wachtkamer kennen elkaar niet. Toch zullen ze met elkaar spreken. 
b) De jonge dame voelt zich ziek. Ze heeft zich zo vlug mogelijk verplaatst, maar zal toch een beetje 

moeten wachten. 
c) De dokter herinnert zich niet goed wie aan de beurt is. 
d) – Wat hebt u gedaan? 
 + We hebben ons verwond. 
e) In deze wachtkamer vervelen we ons altijd. Er is niets te doen! We glimlachen aan elkaar en dan 

maken we een beetje met elkaar kennis. We vertellen elkaar wat er ons gebeurd is. 
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f) Tom had zich met zijn vrienden in het bos goed geamuseerd. Toch had hij zich gevaarlijk gedragen. 
Hij is dan gevallen en heeft zijn been gebroken. 

g) De patiënten vergissen zich niet: ze voelen zich niet goed. 
 
2. Complète avec une forme de ZICH ou ELKAAR. 
      Page 239, Praktijkboek 
a) Ik interesseer me niet voor wiskunde! Dat vind ik saai! 
b) Mijn broer en mijn zus hebben elkaar gepest en nu huilen ze! 
c) Gisteren voelde ze zich toch niet zo goed toen we elkaar ontmoetten.  
d) Mijn beste vriendin heb ik verleden week thuis uitgenodigd en we hebben elkaar mopjes verteld. 
e) Hebt u u/zich soms niet vergist?  
f) Mijn buurjongen heeft zich goed voor de wedstrijd voorbereid: hij heeft veel getraind. 
g) Gisteren had mevrouw Hiligsmann, onze lerares Nederlands, zich mooi aangekleed! 
h) ’s Avonds hebben we veel met elkaar gebabbeld. 
 
 
7) Il y a + verbes de position 
 
1. Observe les images et décris-les avec “staan – liggen – zitten – hangen”. Utilise les 

indications qui te sont données pour construire des phrases correctes. 
      Pages 240 et 241, Praktijkboek 
A : 
1) kinderen voor de tent 
 Er zitten kinderen voor de tent. 
2) een caravan op de camping 
 Er staat een caravan op de camping. 
3) twee borden op de tafel 
 Er liggen twee borden op de tafel. 
4) een antenne op het dak van de caravan 
 Er hangt een antenne op het dak van de caravan. 
5) een rolgordijn aan het venster 
 Er hangt een rolgordijn aan het venster. 
 
B : 
1) twee zetels in de zitkamer 
 Er staan twee zetels in de zitkamer. 
2) een lamp achter de zetel 
 Er staat een lamp achter de zetel. 
3) drie bollen wol in een mand 
 Er zitten drie bollen wol in een mand. 
4) twee personen in de kamer 
 Er zitten twee personen in de kamer. 
 
2. Tu séjournes une semaine chez ton ami Tom et tu envoies à ton correspondant Harry un 

mail dans lequel tu décris la maison où tu séjournes. Utilise la structure « il y a » et si 
possible un verbe de position. 

      Page 241, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici quelques propositions : 
 
Beste Harry, 
Ik verblijf een week bij Tom. Zijn huis is heel groot!!! Lees maar… 
 
– nombre d’étages : Er zijn twee verdiepingen. 
– cite les pièces du rez-de-chaussée : Op de begane grond/het gelijkvloers ligt er een keuken, een 

woonkamer en een hal. 
– situation de ta chambre dans la maison : Mijn slaapkamer ligt op de tweede verdieping. 
– description des murs de la chambre (posters + inscriptions) : Op de muren van mijn kamer hangen 

er veel posters. 
– couleur du tapis au sol : Op de grond ligt er een groen en wit tapijt. 
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– meubles dans la chambre : Er zitten veel meubels in mijn kamer: er staat een bed, een bureau, 
een kleerkast en een nachttafel. 

– cite les objets sur le bureau : Op het bureau staat er een lamp en liggen er boeken en pennen. 
– DVD dans l’armoire : Er zitten veel dvd’s in de kast. 
 
Het is hier dus heel leuk! 
Tot schrijfs,  
Dan 

 
 
8) Les diminutifs 
 
Schrijf het diminutief van de volgende woorden. 
      Page 242, Praktijkboek 

1) het konijn: het konijntje 12) het spel: het spelletje 

2) het gesprek: het gesprekje 13) het deel: het deeltje 

3) de droom: het droompje 14) de knie : het knietje 

4) de kaas: het kaasje 15) de baan: het baantje 

5) de druppel: het druppeltje 16) het glas: het glaasje 

6) de fles:  het flesje 17) de koek: het koekje 

7) de hoed: het hoedje 18) het huis: het huisje 

8) het hok: het hokje 19) de koe: het koetje 

9) de mop: het mopje 20) het vuur: het vuurtje 

10) het blik: het blikje 21) het blad: het blaadje 

11) de winkel: het winkeltje 22) de boom: het boompje 
 
 
9) Les noms composés 
 
1. Voici quelques traductions de mots composés. Es-tu capable de les reformer ? Tous ont 

un lien avec le mot WATER... 
      Page 243, Praktijkboek 
 

ski – ijs – kracht – pomp – spuit – meloen – lelie – vliegtuig – kant – bron – man – onder 
 
1) la pastèque  de watermeloen 

2) l’hydravion  het watervliegtuig 

3) le verseau (signe astrologique) de waterman 

4) le sorbet  het waterijs 

5) le nénuphar de waterlelie 

6) la source (d’eau) de waterbron 

7) sous l’eau  onderwater 

8) la pompe à eau de waterpomp 

9) le ski nautique de waterski 

10) la berge  de waterkant 

11) l’énergie hydraulique de waterkracht 

12) l’eau pétillante het spuitwater 
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2. Complète cette grille de mots croisés. Observe d’abord les photos avant de te lancer !  
      Pages 244 à 246, Praktijkboek 
 
                          1     
    4                      K     
   2 K L I M M U U R    3 T O U W E N P A R C O U R S  
    L                      E     

5 F R I E T K R A A M       6 V A R K E N S V L E E S  

    R     7         8        K     
9 S M E E R K A A S   10 11 W E E G S C H A A L   A     
  12  N     L   W      L        S  15   
  W  W 13 S I N A A S A P P E L S A P  14 K A P S T O K   
  I  I     A   T      G          I   
  N  N     P 16 E E T K A M E R  17 B R O M F I E T S  
  K  K     K   R      O        18  E   
  E  E     A   P   19 20 K O O K B O E K  B  S   
  L  L     M   I   P   M        O  U   
  S       E  21 S C H O O L T A S  23  24  O  R   
 22 T I J D S C H R I F T   P   A    B  K  T  F   
  R          O  25 G E H A K T B A L L E T J E S  

26 B A D K A M E R    O   R   R    D  E  O  N   
  A          L   O   T    H  R  C     

27 S T O K B R O O D    29  E       O  E  H     
           28 D I E P Z E E D U I K E N  T     
             J         J  K       
   30 P E N N E N D O O S   31 K R A N T E N A R T I K E L 
             B           S       
   32 S C H I E T K R A A M 33 R E I S A G E N T S C H A P  
             A                  
  34 Z O N N E S C H I J N                  

 
 
10) Le cas possessif 
 
1. Remplace les éléments comme dans l’exemple. 
      Page 247, Praktijkboek 
Voorbeeld: de flat van mijn broer  mijn broer z’n/zijn flat. 
 
1) De laptop van mijn tante Mijn tante haar/d’r laptop 
2) De werktuigen van onze grootvader Onze grootvader zijn/z’n werktuigen 
3) Het e-mailadres van de lerares De lerares haar/d’r e-mailadres 
4) De school van mijn broer Mijn broer zijn/z’n school 
5) De auto van de directrice De directrice haar/d’r auto 
6) De nieuwe sweater van hun dochter Hun dochter haar/d’r nieuwe sweater 
7) De gsm van haar broer Haar broer zijn/z’n gsm 
 
2. Construis des phrases complètes. 
      Pages 247 et 248, Praktijkboek 
1) Bart – werk – aan zee – interessant. 
 Bart zijn/z’n werk aan zee is interessant. 
2) de foto’s – deze Japanse toerist – heel mooi. 
 Deze Japanse toerist zijn/z’n foto’s zijn heel mooi. 
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3) Elisa – boodschappen – haar grootmoeder. 
 Elisa doet haar grootmoeder haar boodschappen. 
4) de moeder – die twee jongens – nu – boos. 
 Die twee jongens hun moeder is nu boos. 
5) Siske – keuken – rommelig.  
 Siske haar keuken is rommelig. 
6) Jeroen – Lisa – brief – zijn bed. 
 Jeroen leest Lisa haar brief op zijn bed. 
 
 
11) Verbes + prépositions 
 
En néerlandais, certains verbes demandent toujours une préposition. En voici quelques-uns. Ces verbes 
sont très courants. Te souviens-tu de leur signification ? Prends note de ceux que tu aurais oublié : 
      Page 248, Praktijkboek 
 

bang zijn VOOR – avoir peur de / denken AAN – penser à / gaan NAAR – aller à / zin hebben IN – 
avoir envie de / nadenken OVER – réfléchir à / dol/gek zijn OP – être fou de / zeker zijn VAN – être sûr 
de / antwoorden OP – répondre à / zorgen VOOR – s’occuper de / dromen VAN – rêver de / houden 
VAN – aimer / luisteren NAAR – écouter / kijken NAAR – regarder / wachten OP – attendre / twijfelen 
AAN – douter de / een hekel hebben AAN – avoir horreur de / trots zijn OP – être fier de / kippenvel 
krijgen VAN – avoir la chair de poule de / rekenen OP – compter sur / stoppen MET – arrêter de / 
akkoord gaan MET – être d’accord avec / geloven IN – croire en … 

 
1. a) Voici quelques verbes. Écris la proposition correcte sans consulter la liste que tu viens 

d’avoir sous les yeux. 
      Page 249, Praktijkboek 
 
1) zin hebben  IN    
2) denken   AAN       
3) kippenvel krijgen VAN   
4) bang zijn   VOOR  
5) dol zijn   OP  
6) zeker zijn  VAN  
7) een hekel hebben  AAN 
8) dromen   VAN 
9) geloven  IN 
 
b) Observe maintenant les photos suivantes. Utilise les verbes de la partie a pour faire des 

phrases correctes te concernant. Utilise au minimum 6 mots. 
 
Réponses libres ; voici quelques propositions : 
 
1) Ik krijg kippenvel van slangen. 
2) Ik heb zin in een ijsje. 
3) Ik droom van vakantie met vrienden in de zon. 
4) Ik geloof echt veel in vriendschap. 
5) Ik ben gek op paarden. 
 
2. Voici un début de phrase avec un verbe. Ajoute la préposition manquante et continue la 

phrase. Réagis de façon personnelle. Écris spontanément ce qui te passe par la tête. Ceci 
est en fait un exercice de rapidité. 

      Page 250, Praktijkboek 
Réponses libres; voici quelques propositions : 
 
1) Ik hou van eerlijke mensen. 
2) Ik ben bang voor dikke spinnen. 
3) Ik droom van een wereld zonder geweld. 
4) Ik ben gek op computers en internet. 
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5) Ik heb een hekel aan mensen die de waarheid niet zeggen. 
6) Ik denk vaak aan onze laatste vakantie in de bergen. 
7) Ik ga akkoord met de ouders van Siska. 
8) Ik luister elke dag naar deze radio-uitzending. 
9) Ik kijk zeker niet elke dag naar tv. 
10) Ik reken niet zo veel op de hulp van de anderen. 
11) Ik antwoord systematisch op al mijn mails. 
12) Ik wacht op de volgende trein op het perron. 
13) Ik twijfel te veel aan dit probleem. 
14) Ik stop met mijn huiswerk voor vandaag. 
15) Ik ben trots op mijn overwinning in het kampioenschap. 
 
 
12) Les adverbes pronominaux personnels 
 
1. Choisis la réponse exacte. 
      Page 251, Praktijkboek 

a) Ik antwoord vanavond op jouw e-mail. – Ik antwoord op hem vanavond. 
     9 Ik antwoord er vanavond op. 
 
b) Dat hangt van mijn ouders af. 9 Dat hangt van hen af! 
     – Dat hangt ervan af! 
 
c) Denk over je toekomst (= futur) na.  – Denk over hem na. 
     9 Denk erover na. 
 
d) Hij komt met Wim naar school. – Hij komt met hem naar haar. 
     9 Hij komt er met hem naartoe. 
 
e) Ze is gisteren van haar fiets gevallen. – Ze is gisteren van hem gevallen. 
     9 Ze is er gisteren af gevallen. 
 
f) De ploeg praat met de trainer over de match. 9 De ploeg praat er met hem over. 
     – De ploeg praat er ermee over. 
 
g) Papa zorgt vanmorgen voor Luigi en mij. 9 Papa zorgt vanmorgen voor ons. 
     – Papa zorgt er vanmorgen voor. 
 
 
2. Remplace les éléments en gras par un adverbe pronominal personnel. 
      Pages 251 et 252, Praktijkboek 
 
1) Ik hou veel van die nieuwe film.  Ik hou er veel van. 
2) Ze drinken water bij hun spaghetti. Ze drinken er water bij.  
3) Bent u al naar Ameland gegaan? Bent u er al naartoe gegaan? 
4) Elke avond luistert haar nicht naar muziek. Elke avond luistert haar nicht ernaar. 
5) Je bent nooit zeker van je job! Je bent er nooit zeker van! 
6) Mama heeft een hekel aan vis. Mama heeft er een hekel aan. 
7) De jongeren krijgen kippenvel van die film. Die jongeren krijgen er kippenvel van. 
8) Is ze bang voor kippen? Is ze er bang voor? 
9) De tieners zijn trots op hun mooie cijfers. De tieners zijn er trots op. 
10) Stop met roken! Stop ermee! 
11) Hij praat altijd over die nieuwe cd. Hij praat er altijd over. 
12) Oma wandelt graag met haar hond. Oma wandelt er graag mee. 
13) Ze houden niet veel van talen. Ze houden er niet veel van. 
14) Ben je dol op paarden? Ben je er dol op? 
15) Ik ga niet akkoord met je mening! Ik ga er niet akkoord mee? 
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3. Remplace les éléments en gras par un adverbe pronominal personnel ou par un pronom 
personnel. 

      Page 252, Praktijkboek 
1) Elke dag wacht ik op de trein in het station.   
 Elke dag wacht ik er in het station op. 
2) Praat ze nog met dat meisje? 
 Praat ze nog met haar? 
3) Nu antwoord ik altijd op haar mails. 
 Nu antwoord ik er altijd op. 
4) Heb je boeken van deze auteur al gelezen? 
 Heb je boeken van hem al gelezen? 
5) Speel je vaak met dit nieuwe computerspelletje? 
 Speel je er vaak mee? 
6) Gisteren zaten mijn ouders naast de leraar in de bioscoop! 
 Gisteren zaten mijn ouders naast hem in de bioscoop! 
 
4. Retrouve le participe passé ou l’infinitif manquant d’après le contexte : 
      Page 252, Praktijkboek 
1) Roken? Nee, jammer kan hij er niet mee stoppen. 
2) Nu zijn ze opnieuw vrienden geworden. Ze hebben er veel over gepraat. 
3) Nu is het over. Je moet er aboluut niet meer aan denken.  
4) De trappen naar de kelder? Die zijn zo gevaarlijk dat oma eraf is gevallen.  
5) Mijn favoriete liedje? Ik kan er urenlang op mijn i-pod naar luisteren. 
6) Hij is zo lastig dat ik niet meer op zijn mails en boodschappen heb geantwoord. 
7) De baby van mijn oom is dol op tekenfilms en hij zit urenlang in de sofa ernaar te kijken. 
 
 
13) Récapitulatif des temps 
 
1. Complète par des auxiliaires. Tu peux faire ton choix parmi ceux qui suivent : 
      Pages 253 et 254, Praktijkboek 
 
ben had heb wil kan kan heb 
kunnen is mag zullen was moeten kunnen 
wil willen zijn zou zouden hebben waren 

 
1) Waar was je gisteravond? 
2) O nee! Morgen moeten we opnieuw naar school. Ik ben zo bedroefd. 
3) Wat hebben jullie allemaal tijdens de vakantie gedaan? 
4) Wat kan je best doen? Koken of de vaat doen? Of heb je misschien een hekel aan beide? 
5) Kunnen / Willen / Zullen ze volgend weekend naar hun appartement aan zee gaan? 
6) Ik moet je absoluut iets vertellen. Het is uit tussen Lieve en Tom. Dat vind ik spijtig omdat ze vaak 

samen waren. 
7) Wanneer zou je graag met mij willen/kunnen studeren? 
8) Thuis mag ik doen alles wat ik wil! 
9) Ik heb mijn grootvader bezocht, maar ik had eerst een bezoekje aan mijn beste vriend gebracht. 
10) Hé, jongens! Waar zijn jullie? Kunnen jullie me horen? 
11) Waarom heeft hij zoveel problemen? Misschien omdat hij gewoon niet kan uitdrukken wat hij voelt. 
12) Vanavond zouden ze graag gezelschapsspelletjes spelen.  
 
2. Conjugue les verbes au temps adéquat. Observe les quelques mots dans les phrases qui 

peuvent te donner l’un ou l’autre indice. 
      Page 254, Praktijkboek 
1) Zodra ik morgen thuis ben, (weten) ik wat ik (doen). 
 Zodra ik morgen thuis ben, weet ik wat ik zal doen. 
2) Weet je nog naar welk pretpark we verleden jaar (gaan)? 
 Weet je nog naar welk pretpark we verleden jaar zijn/waren gegaan? 
3) Toen ik 10 jaar oud (zijn), (kijken) ik elke zaterdagavond naar de tv. 
 Toen ik 10 jaar oud was, keek ik elke zaterdagavond naar de tv. 
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4) Ik (doen) al aan kitesurfen. Het (zijn) verleden jaar. En één jaar vroeger (winnen) ik een wedstrijd! 
 Ik heb al aan kitesurfen gedaan. Het was verleden jaar. En één jaar vroeger had ik een wedstrijd 

gewonnen! 
5) Ik (helpen) je graag als ik (kunnen), dat is helaas onmogelijk! 
 Ik zou je graag helpen als ik kon, dat is helaas onmogelijk! 
6) Vorig jaar (willen) ik een nieuwe laptop kopen, maar ik (hebben) geen geld. Nu (zijn) ik 16 en dus 

(werken) ik tijdens de vakantie en ik (kunnen) er dus een splinternieuwe kopen. 
 Vorig jaar wilde ik een nieuwe laptop kopen, maar ik had geen geld.  
 Nu ben ik 16 en dus werk ik tijdens de vakantie en ik kan er dus een splinternieuwe kopen. OU 
 Nu ben ik 16 en dus heb ik tijdens de vakantie gewerkt en ik heb er dus een splinternieuwe kunnen 

kopen. 
7) Als ik het maar (weten) ! Hij (doen) zo veel voor mij. Maar nu is het veel te laat. Jammer genoeg… 
 Als ik het maar wist! Hij heeft zo veel voor mij gedaan. Maar nu is het veel te laat. Jammer genoeg…  
 
3. Zo was je leven! 
      Page 255, Praktijkboek 

Imaginons que tu ne sois plus de ce monde… Qu’aura été ta vie ? Écris quelques phrases librement : 
– sur ton enfance. 
– sur ta jeunesse. 
– sur ta vie d’adulte. 
Il est bien évident que ceci peut se rédiger sur un ton humoristique ! 
 
Réponses libres 
 
 
14) Pluriels spéciaux 
 
1. Comme tu l’as vu l’an dernier, certains mots sont toujours au singulier en néerlandais 

alors qu’ils sont au pluriel en français. 
      Page 255, Praktijkboek 

a) les applaudissements : het applaus i) les commentaires : het commentaar 
b) les contacts : het contact j) les fruits : het fruit 
c) les nouvelles : het nieuws k) les vacances : de vakantie 
d) les critiques : de kritiek l) les déchets : het afval 
e) les lunettes : de bril m) les devoirs : het huiswerk 
f) les environs : de omgeving n) les ciseaux : de schaar 
g) les dégâts : de schade o) les jouets : het speelgoed 
h) les mathématiques : de wiskunde 
 
2. La plupart des unités de mesures ne se mettent jamais au pluriel. Voici quelques 

exemples : 
      Page 256, Praktijkboek 

Euro : euro   fois : keer  kilo : kilo  
(kilo)meter : kilometer quart : kwart  litre : liter 
heure : uur   année : jaar 
 
SAUF : 
minute : de minuten jour : de dagen   semaine : de weken 
mois : de maanden siècle : de eeuwen  
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1. Replace ces pluriels dans leur contexte. Choisis parmi les noms suivants : 
      Page 256, Praktijkboek 
 

bril – contact – fruit – kwartier – meter – omgeving – schade – speelgoed 
 
1) Hij klom in een boom en viel een paar meter naar beneden. 
2) Kinderen krijgen meestal te veel speelgoed op Sinterklaas. 
3) Weet je waar mijn bril is? Zonder die kan ik de krant niet goed lezen. 
4) Fruit en groenten moet je normaal elke dag eten. 
5) Binnen een kwartier zijn we terug naar huis. 
6) Deze orkaan heeft veel schade veroorzaakt. 
7) Pardon, meneer, is er een frietkraam hier in de omgeving? 
8) Heb je nog contact met al die mensen? Ik zie hen helemaal niet meer. 
 
2. Replace les pluriels spéciaux suivants dans leur bon contexte. Cette fois-ci, tu devras 

retrouver deux ou trois mots par contexte. 
      Page 256, Praktijkboek 
 

applaus – commentaar – huiswerk – jaar – keer – kilo – kritiek – liter – nieuws – vakantie – wiskunde 

 
1) Die zakenman gaat vijf keer per jaar op vakantie omdat hij dolgraag reist en veel geld heeft. 
2) Kritiek en commentaar zijn altijd gemakkelijk voor journalisten, maar iets durven is toch veel 

moeilijker. 
3) Zo’n goed nieuws verdient toch een applaus! 
4) Onze lerares wiskunde geeft te veel huiswerk! 
5) Wat is het zwaarst? Een kilo suiker of een liter melk? 
  
 
15) L’entièreté : al / alle / alles / allemaal / heel / hele 
 
1. Complète ce texte en choisissant parmi alle, alles, allemaal, al + déterminant, alleen, al, 

heel, hele. 
      Page 257, Praktijkboek 

Al de jongeren willen vrienden hebben. Ze kunnen allemaal goed omgaan met enkele jongens of meisjes 
die ze natuurlijk heel vriendelijk vinden. Maar toch is alles niet zo eenvoudig! Marlies vindt bijvoorbeeld 
de hele groep leuk, maar toch blijft ze graag alleen of met haar vriendje. Ze is al negen maanden op 
Soufiane verliefd… Met al de anderen heeft ze niet veel contact omdat ze niet dezelfde interesses 
hebben. Alleen met haar liefje voelt ze zich goed… 
 
2. Même démarche. 
      Page 258, Praktijkboek 

Stijn heeft al zijn vrienden en vriendinnen van de hele klas uitgenodigd voor zijn verjaardagsfeest in de 
garage. Stijn heeft alles met Marijke georganiseerd. Stijn wordt verwend. Hij krijgt veel cadeaus van al 
zijn vrienden. Ze hebben in feite aan alles gedacht: een strip, een gsm, een boek, een sweater, een 
pyjama, en nog veel meer! Al die cadeaus liggen op een grote tafel. 
Tijdens het feest eten ze allemaal chips en drinken ze bier, cola, limonade of sinaasappelsap. Er is ook 
een heel vat bier. Maar de jongens drinken met mate en ze willen niet alles opdrinken omdat al de 
meisjes van de klas daar zijn. Ze willen hen allemaal voor een slow uitnodigen. En uiteindelijk accepteren 
ze allemaal met alle jongens te dansen. In zijn klas zijn er 13 jongens en 13 meisjes. Ideaal om geen 
ruzie te hebben, niet waar? 
 
 
 
 
16) Les auxiliaires de mode + niet hoeven … te … 
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1. Complète par une des formes verbales de moeten ou hoeven te. Barre aussi le te si 

nécessaire. Pense aussi aux verbes à particules séparables que tu recolles. 
      Page 259, Praktijkboek 
a) Om gezond te eten moet je gevarieerd (te) eten. 
b) Ik hoef geen cadeau van mijn vriend te krijgen om met hem een goede relatie te hebben. 
c) Hij hoeft maar een paar uur vrije tijd te hebben om zijn lievelingshobby te doen. 
d) Doordat Hugo gestresseerd is, moet hij veel (te) bewegen! 
e) Jullie hoeven niet op het platteland te wonen om mooie landschappen te kunnen zien. 
f) Mama moet in de keuken (te) blijven omdat de cake in de oven staat. 
g) We mogen deze straat hier niet oversteken, maar we moeten ze daar over (te) steken. 
h) De kinderen hoeven niet bang te zijn omdat ze een spin gezien hebben. 
i) Ik hoef niet vroeg naar bed te gaan omdat ik morgen niet hoef op te staan. 
j) Jij moet vanavond veel voor school werken, maar ik hoef mijn lessen niet te leren doordat ik dat 

gisteren al gedaan heb.  
 
2. Voici quelques situations. Réagis en néerlandais. Utilise une phrase avec hoeven te + 

infinitif. 
      Page 259, Praktijkboek 

Voorbeeld: Ik wil een nieuwe computer hebben om in de mode te zijn. 
     Je hoeft geen nieuwe computer te hebben om in de mode te zijn. 
 
1) Ik dacht dat ik vroeg moest opstaan om de trein van 10.34 uur te nemen. 
 Je hoeft niet vroeg op te staan om de trein van 10.34 uur te nemen. 
2) Marcus wil een nieuwe trui kopen, maar hij heeft geen geld. Wat had hij moeten doen om geld te 

krijgen? 
 Hij heeft niet zoveel te luieren. 
3) Je wil Spaans leren spreken, maar je hebt geen geld genoeg om enkele maanden in Spanje te 

verblijven. 
 Je hoeft niet in Spanje te verblijven om Spaans te leren spreken. 
4) Ik wil gezond leven. Moet ik elke dag drie uur aan sport doen? 

Je hoeft elke dag geen 3 uur aan sport te doen om gezond te leven./Je hoeft niet elke dag 3 uur aan 
sport te doen om gezond te leven. 

5) Ik zou graag uitgaan en ik wil gelukkig zijn. 
 Je hoeft niet uit te gaan om gelukkig te zijn. 
6) Ik wil een mooie stem hebben. Ik zou graag aan een karaoke meedoen. 
 Je hoeft geen mooie stem te hebben om aan een karaoke mee te doen. 
7) Jonas wil veel geld hebben. Hij is van plan mooie cadeaus voor al zijn vrienden te kopen. 
 Jonas hoeft niet veel geld te hebben om cadeaus te kopen. 
8) We willen naar verre landen reizen om op vakantie te gaan. 
 Jullie hoeven niet naar verre landen te reizen om op vakantie te gaan. 
 
3. Écris en néerlandais ce que les gens doivent / n’ont pas besoin de faire. 
      Pages 260 et 261, Praktijkboek 

1) Hij hoeft geen bier te drinken/moet veel water drinken om zich goed te voelen. 
2) Deze mannen moeten een muts dragen om het niet koud te hebben. 
3) Ik hoef geen fruit te kopen omdat ik thuis nog fruit heb. 
4) Om op kamp te gaan moet je een tent hebben. 
5) Moet je het vliegtuig nemen om naar Duitsland te gaan? 
6) Ze moet zich opmaken/er mooi uitzien als ze met vriendinnen uitgaat. 
7) Op kamp moeten ze veel blikjes hebben. 
8) Die jongen hoeft niet op internet te surfen / moet op internet surfen om cadeaus voor de verjaardag 

van zijn vriendin te kopen.  
9) Piet hoeft geen surfplank te hebben/moet een surfplank hebben om op wintersport te gaan. 
 
 
 



Kompas 4 – Gids - 368 - CODETAAL – Correctif des exercices 

17) Sens des particules 
 
Peux-tu comprendre le sens des verbes suivants d’après leurs particules ? 
1. Complète les phrases avec la particule adéquate. 
2. Recopie chaque verbe et essaie de retrouver sa signification dans le contexte. 
      Page 263, Praktijkboek 
a) De twee terroristen hadden een bom binnengebracht. 
b) Zal je je zusje helpen om haar truitje aan te trekken? Dat kan ze niet alleen doen! 
c) Wil je de kat even uitlaten? 
d) Vorige week heb ik toevallig 2 oude vrienden in Walibi teruggezien. We zijn dan samen een glas gaan 

drinken. 
e) ’s Nachts vind ik de buurt helemaal niet veilig… Zal je met me meelopen? Zo voel ik me veiliger. 
f) Wie heeft het internet uitgevonden? Ik weet het niet maar ik denk dat hij/ze nu heel rijk moet zijn. 
g) Het is hier heel warm. Ofwel doe je het venster open, ofwel trek ik mijn trui uit. 
h) De weg naar de discotheek… Je gaat de brug over en neemt de tweede straat links. 
i) Elke dag moet mijn grootmoeder pillen innemen. Dat vergeet ze soms… 
 
 
Wat betekent…  

binnenbrengen?  faire entrer 
aantrekken?  mettre (un vêtement), enfiler 
uitlaten?   (laisser, faire) sortir 
terugzien?   revoir 
meelopen?   accompagner (en marchant) 
uitvinden?   inventer, découvrir 
uittrekken?   enlever, ôter 
overgaan?   passer sur, traverser 
innemen?   prendre (un médicament) 

 
 
2. Replace la bonne forme verbale. Choisis parmi les suivantes. 
      Pages 263 et 264, Praktijkboek 
 

ben … weg   breng … buiten doe … aan in … vullen 
komt … binnen  kleed … aan laat … uit  laat … binnen 
mag … mee  meegebracht ophalen sta … op 
staan … op   stapten … op steek … over stuurde … terug 
teruggegaan   weggegaan 

 
1) We zijn pas gisteravond naar huis teruggegaan. 
2) Nu ben ik weg. Tot later! 
3) Komt u maar binnen! U bent hier welkom! 
4) Deze reis zal lang duren. Hebben jullie de broodjes wel meegebracht?  
5) Hoe laat staan jullie allemaal op? 
6) De sfeer op dit feest was zo slecht dat we weggegaan zijn. 
7) Welke kleren doe je aan om naar de fuif te gaan? 
8) We stapten in het station van Gent op en kwamen in Oostende aan.  
9) Kan je me helpen om dit formulier in te vullen?  
10) Nu is de toets gedaan. Wie zal de bladen ophalen? 
11) ‘s Avonds laat ik de hond nooit uit. 
12) Hé, jullie willen zonder mij vertrekken! Mag ik toch mee? 
13) Elke dag sta ik op en kleed ik me zo snel mogelijk aan om naar school te gaan. 
14) Steek deze straat over en neem de eerste straat links. 
15) Toen ik zijn mail zag, stuurde ik onmiddellijk een antwoord terug. 
16) Nu is het zo warm. Breng de tuinstoelen naar buiten. 
17) Laat iedereen maar binnen! Het feest kan beginnen!  
 
 



Kompas 4 – Gids - 369 - CODETAAL – Correctif des exercices 

18) Place du complément prépositionnel 
 
1. Parmi ces phrases, replace l’infinitif, la particule séparable ou le participe passé au bon 

endroit. Plusieurs solutions sont possibles. 
      Page 265, Praktijkboek 
1) We hebben tijdens de fuif samen gebabbeld. 
 We hebben samen gebabbeld tijdens de fuif. 

2) Ik ben daar een paar dagen geleden op schoolreis geweest.  
 Ik ben daar een paar dagen geleden geweest op schoolreis. 

3) Hoe laat zal je wat met ons komen werken? 
 Hoe laat zal je wat komen werken met ons? 

4) Ik zal morgen een feest met de hele klas organiseren. 
 Ik zal morgen een feest organiseren met de hele klas. 

5) Heb je vandaag al je bagage voor de reis gepakt? 
 Heb je vandaag al je bagage gepakt voor de reis? 
 
2. Ajoute un complément prépositionnel en fin de phrase. 
      Page 265, Praktijkboek 
Réponses libres; voici quelques propositions : 
 
1) Wie zal in een gastgezin verblijven in Nederland? 
2) We hebben op de trein gewacht op spoor 4. 
3) Ik zal volgende maand misschien werken voor school. 
4) Hebben jullie al geluisterd naar die nieuwe cd? 
5) We zijn gisteren meegekomen naar dit pretpark. 
6) We zullen allemaal verblijven in dit hotel. 
7) Zal je morgen een bezoekje brengen aan je grootouders? 
8) Met de school ben ik al op schoolreis geweest naar Brugge. 
9) Op kamp moeten we elke dag koken tijdens 2 uur. 
10) Sandra kan elke dag studeren in haar slaapkamer. 
 
3. Voici quelques phrases tout à fait correctes. Observe l’élément verbal en fin de phrase. 

Essaie de le placer à un autre endroit. 
      Page 265, Praktijkboek 
1) Wat zal je dit weekend aan zee doen? 
 Wat zal je dit weekend doen aan zee? 

2) We hebben veel cadeaus op het kerstfeest gekregen. 
 We hebben veel cadeaus gekregen op het kerstfeest. 

3) De scouts willen elke week in dit bos spelen. 
 De scouts willen elke week spelen in dit bos. 

4) Je moet naar een 3D-film met een speciale bril kijken. 
 Je moet naar een 3D-film kijken met een speciale bril. 
 OF 
 Je moet kijken naar een 3D-film met een speciale bril. 

5) Heb je een liedje tijdens de karaoke gezongen? 
 Heb je een liedje gezongen tijdens de karaoke? 

6) We hebben gisteren samen in een Japans restaurant gegeten. 
 We hebben gisteren samen gegeten in een Japans restaurant. 
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LOG 1 
      Pages 266 à 277, Praktijkboek 
 
1) Les pronoms possessifs 
 
1. Observe les images et complète par un pronom personnel. Remplace également les mots 

entre parenthèses. 
      Page 267, Praktijkboek 

a) In mijn broertje z’n school spelen ze basketbal. Doen ze ook aan sport in die van jullie? 
b) Deze strip zou ik graag lezen. Is die de jouwe/van jou of is het de hunne? 
c) Alex: Mijn beste vriend houdt erg veel van parachutespringen. En de jouwe? 
 Val:  De mijne? Ik weet het niet! Houdt de uwe ervan, Meneer Hofman?  
d) Tania en jij hebben een wit paard. Het is mooi en vlug. We hebben ook een paard, maar het onze is 

bruin. Dat van jullie is vlugger dan het onze. 
 
2. Vul in. 
      Page 268, Praktijkboek 
1) Ik heb mijn paraplu, maar mama vindt de hare niet. 
2) Van wie zijn die sleutels? Zijn die van jullie, Erik en Maria?  
 _ Nee, de onze hebben wij altijd mee. 
3) Thomas woont in Jambes. Ken je zijn adres?  
 _ Dit van zijn vriendinnetje ken ik wel, maar het zijne niet. En wat is het jouwe, Dave? 
4) Mijn handschoenen zijn grijs. Ik heb zwarte handschoenen gevonden, en ze zijn dus niet van mij/de 

mijne niet! Zijn die misschien van iemand? 
 _ Even kijken! Deze kinderen hebben er geen! Misschien zijn het de hunne? 
5) Hun auto was minder duur dan de uwe, meneer Deluik. Niet waar? 
 
3. Remplace par les déterminants possessifs par des pronoms possessifs. N’oublie pas de 

pronominaliser. 
      Page 268, Praktijkboek 
1) Zeg, wat is jouw lievelingsfeest? 
 Zeg, wat is het jouwe? 
2) Haar nieuwe computer heeft ze online gekocht. 
 De hare heeft ze online gekocht. 
3) De leerkrachten zijn ontevreden over onze schoolresultaten.  
 De leerkrachten zijn ontevreden over de onze. 
4) Elke dag moeten ze hun bed opmaken. 
 Elke dag moeten ze het hunne opmaken. 
5) Ik heb mijn mening al gegeven. 
 Ik heb de mijne al gegeven. 
6) Is de relatie met zijn ouders beter geworden? 
 Is de relatie met de zijne beter geworden? 
7) Jullie cadeaus heb ik nog niet gekocht. 
 Die van jullie heb ik nog niet gekocht. 
8) Mag je je kapsel zelf kiezen? 
 Mag je het jouwe zelf kiezen? 
9) Hoe krijgt ze haar zakgeld? 
 Hoe krijgt ze het hare? 
 
 
2) Les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux 
 
1. Vul de zinnen in met één van de volgende woorden. Soms zijn er verschillende 

mogelijkheden. 
      Page 270, Praktijkboek 
 

achtentwintigen – achttiende – Derde – derde – eerste – eerste – tiende – tweede – veertigste – 
vierde – vijfde – vijfentwintigen – zesde – zevende 
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Réponses libres, voici quelques propositions :  

a) Waar is het station? _ Neem de eerste / tweede / derde straat links en loop dan de brug over. 
b) Op school zit mijn zus in het eerste / tweede / derde / vierde / vijfde leerjaar. 
c) Morgen viert onze moeder haar veertigste verjaardag. 
d) De vierde koning der Belgen was Leopold de derde. 
e) Quentin is het eerste / tweede / derde / vierde / vijfde kind van het gezin. 
f) Wanneer begint de kerstvakantie dit jaar? Op de achttiende december. 
g) Voor Nieuwjaar organiseer ik een feestje. We zullen met z’n vijfentwintigen/achtentwintigen zijn. 
h) “Trek je schoenen uit als je binnengaat!” Het is de tweede / derde / vierde / vijfde / zesde/ zevende / 

tiende keer vandaag dat ik dat moet zeggen! 
i) Het is al de tweede / derde / vierde / vijfde / zesde/ zevende / tiende toets dit jaar over de 

hoofdtijden en je kent die nog niet!! 
j) De tweede maand van het jaar is de kortste. 
k) In Fred z’n klas zijn ze met z’n vijfentwintigen/achtentwintigen leerlingen. 
l) Zondag is de zevende dag van de week, maar het is ook de naam van een tv-uitzending.  
m) Vandaag was Stef de beste. Hij was de eerste vanaf het begin tot het einde van de wedstrijd. 
 
2. Kijk naar de foto’s. Vul de zinnen in. 
      Page 270, Praktijkboek 
– Lodewijk de veertiende werd geboren in 1638. 
– Usain Bolt eindigde derde. 
– Dit jaar vieren we de zestigste verjaardag van de verklaring van de rechten van de mens. 
– In mijn jeugdgroep zijn we met z’n negenen. 
– Mevrouw Desmet is onze vijfduizende passagier op die lijn. 
– Eén derde plus één vierde is zeven twaalfde. 
 
 
3) Le choix de l’auxiliaire hebben ou zijn au passé composé 
 
1. Conjugue les phrases en utilisant une forme de l’auxiliaire ‘hebben’ dans une forme au 

passé composé ou au plus-que-parfait. 
      Page 272, Praktijkboek 
1) Ik heb/had geld voor mijn verjaardag gekregen. 
2) Toen de kinderen jong waren, hebben/hadden we veel gereisd. Nu zijn we er te oud voor. 
3) Twee dagen lang heeft/had het gesneeuwd! Het platteland was helemaal wit! 
4) De kinderen hebben/hadden zich zorgen gemaakt; ze wisten niet of Sinterklaas zou komen. 
5) Mijn vader heeft/had de hele namiddag gewerkt, en toen hij thuis kwam regende het fel. 
6) De meeste leerlingen van de klas hebben/hadden al een spaarrekening geopend, sommigen hebben 

zelfs een zichtrekening. 
7) Ik heb/had alle nodige informatie op internet kunnen vinden. 
8) Mijn broertje heeft/had tot december vorig jaar in Sinterklaas geloofd. 
 

2. Complète avec le participe passé adéquat. 
      Page 272, Praktijkboek 
 

gebeurd – gebleven – gedonderd – gekregen – geweest – gewonnen – gezeten – veranderd – 
verveeld – verloren 

 
1) Wie heeft deze week zijn zakgeld al gekregen? 
2) – Waar is het ongeval gebeurd?  
 + Op de snelweg. 
 – Ja, snelwegen zijn gevaarlijk in de winter. 
3) Geloof me, hij was vroeger veel liever, hij is veel veranderd. 
4) Het heeft de hele nacht gedonderd. Wat een onweer! 
5) Ik ben de hele nacht wakker gebleven omdat mijn moeder erg ziek was en ik met haar naar het 

ziekenhuis ben moeten gaan. 
6) Ze hebben drie uur aan tafel gezeten en ze heeft zich nog nooit zo verveeld! 
7) Ze hadden met de lotto gewonnen, maar hebben later alles verloren. 
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8) De ouders van Elke zijn altijd rechtvaardig met hun kinderen geweest. 
 
3. Complète avec une forme de l’auxiliaire zijn. Choisis aussi entre le passé composé et le 

plus-que-parfait. 
      Page 273, Praktijkboek 
1) Ze zijn twee maanden geleden getrouwd, het was een prachtig feest! 
2) We zijn om 11 uur vanuit Brussel vertrokken en om 12u15. waren we in Blankenberge. 
3) Hij is mij op het station komen halen, het was onze eerste afspraak, ik was zenuwachtig. 
4) Het schooljaar is weer begonnen, ik hoop dat ik dit jaar zal slagen! 
5) Ik ben bij mijn ouders weggegaan, het was thuis te moeilijk voor mij geworden. 
 
4. Mets chaque phrase au passé composé et au plus que parfait. 
      Page 273, Praktijkboek 
1) Ik studeer altijd op mijn kamer. 
 Ik heb/had altijd op mijn kamer gestudeerd. 
2) De journalisten interviewen jongeren over hun hobbies. 
 De journalisten hebben/hadden jongeren over hun hobbies geïnterviewd. 
3) Met een bankkaart kan je geschenken kopen. 
 Met een bankkaart heb/had je geschenken kunnen kopen. 
4) Emiel zal zich een nieuwe auto aanschaffen. 
 Emiel heeft/had zich een nieuwe auto aangeschaft. 
5) Voor je verjaardagsfeest moet je muziek voorzien. 
 Voor je verjaardagsfeest heb/had je muziek moeten voorzien. 
6) O nee! Ik vergeet altijd mijn sleutels! 
 Ik heb/had altijd mijn sleutels vergeten! 
7) De politie arresteert de dief. 
 De politie heeft/had de dief gearresteerd. 
8) De politie komt een dief arresteren. 
 De politie is/was een dief komen arresteren 
9) Ik wandel op het strand. 
 Ik heb/had op het strand gewandeld. 
10) Haar man sterft veel te vroeg, hij is pas 45 jaar oud. 
 Haar man is/was veel te vroeg gestorven. 
11) Ik vergis me, je bent Carla, niet waar? 
 Ik heb/had me vergist, je bent Carla, niet waar? 
 
5. Complète avec une forme de hebben ou zijn et conjugue le verbe entre parenthèses. 
      Page 274, Praktijkboek 

1) We zijn naar Spanje gegaan (gaan) en hebben daar Barcelona bezocht (bezoeken). 
2) Ze heeft/hebben haar bankrekening afgesloten (afsluiten) en is/zijn daarna in het buitenland 

verdwenen (verdwijnen). 
3) De klas heeft de nieuwe leraar ontmoet (ontmoeten). 
4) Was ik op die dag vroeger teruggekomen (terugkomen), dan had ik geen files gehad (hebben)! 
5) Na de ruzie met haar ouders heeft ze bij haar vriendin gelogeerd (logeren). 
6) Waar is mijn boek? Het is sinds gisteren verdwenen (verdwijnen). 
7) Ik ben hem in de bus tegengekomen (tegenkomen). 
8) Hij is niet naar mijn verjaardagsfeest gekomen (komen). 
9) Ik heb me deze morgen gewassen (wassen). 
10) Ze hebben de problemen niet opgelost (oplossen). Ze weten niet wat te doen. 
11) Generatiekloven hebben altijd bestaan (bestaan). 
12) Ze heeft geëist (eisen) dat ik voor middernacht terugkom. 
13) Voor Kerstmis hebben ze de straten van de gemeente mooi versierd (versieren). 
14) Hoe laat ben je teruggekomen (terugkomen)?  
15) De foto’s zijn mislukt (mislukken) wegens een probleem met de slechte kwaliteit van het toestel.  
16) Ik ben verleden week alleen de stad ingegaan (ingaan). 
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4) Exprimer le regret / Spijt uitdrukken 
 
Vul de zinnen in met een van de volgende woorden: 
      Page 274, Praktijkboek 
 

had – kreeg – waren – hadden 

 
Expression du regret Reste de la phrase 

– Waren mijn ouders maar niet zo streng, 
 
– Kreeg ik (maar) zakgeld van mijn ouders, 
– Had ik minder ruzie met mijn ouders, 
– Hadden ze meer tijd, 

dan zou ik beter leren wat goed of niet goed voor mij 
is. 
dan zou ik uitjes of cadeaus kunnen betalen. 
dan zou de sfeer thuis beter zijn. 
dan zouden ze meer aan sport doen. 

 
1. Complète chaque début de phrase. Écris la lettre en dessous du numéro correct. 
      Page 275, Praktijkboek 

1) Was er geen sneeuw, b) dan zou hij zijn match kunnen spelen. 
2) Hadden we maar meer gestudeerd, e) dan zouden we betere cijfers gehaald hebben. 
3) Had je niet zo laat gechat,  c) dan zou je niet zo moe zijn. 
4) Hadden jullie maar beter gespeeld,  a) dan zouden jullie nu kampioen zijn. 
5) Had ik een fototoestel,  d) dan zou ik een mooie foto nemen. 
 

1 2 3 4 5 

b e c a d 
 
2. Complète de façon personnelle. 
      Page 275, Praktijkboek 
Réponses libres, voici quelques propositions : 

a) Had hij niet gerookt, dan zou hij misschien niet aan asthma lijden. 
b) Was je maar thuis, dan zouden we meer samen naar tv kijken. 
c) Waren er niet zo veel onbeleefde mensen, dan zou ze misschien gekomen zijn. 
d) Was het weer zonnig, dan zouden we wat op de markt gaan wandelen. 
e) Was de koning dood, dan zouden we het weten! 
f) Had Inge het trouwfeest bijgewoond, dan zou ik er niet naartoe geweest zijn. 
g) Werkten we niet te veel, dan zou ze met vakantie gaan. 
h) Hadden Jan en ik samen gewerkt, dan zouden onze schoolresultaten beter geweest zijn. 
i) Waren jullie op tijd opgestaan, dan zouden jullie de bus niet gemist hebben. 
j) Had ik haar boek niet genomen, dan zou Elisa het boek niet gelezen hebben. 
 
3. Des regrets en cascade… Construis une suite de regrets qui ont un lien logique. En 

partant de chaque début de phrase, exprime comment tu réagirais. Utilise ensuite ta 
réaction pour construire un autre phrase et ainsi de suite. 

      Pages 275 à 277, Praktijkboek 
Voorbeelden: Had ik meer tijd... 
    Had ik meer tijd, dan zou ik mijn les geleerd hebben. 
    Had ik mijn les geleerd, dan zou ik mooie cijfers hebben. 
    Had ik mooie cijfers, dan zou ik me goed voelen. 
    Voelde ik me goed, dan zou iedereen gelukkig voor mij zijn. 
    Was iedereen gelukkig, ... . 
 
Réponses libres; voici quelques propositions : 

1) Was het mooi weer, dan zou ik naar buiten gaan. 
 Ging ik naar buiten, dan zou ik van de zon genieten. 
 Genoot ik van de zon, dan zou ik goedgezind zijn. ... 
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2) Had ik geen vrienden, dan zou ik alleen zijn. 
 Was ik alleen, dan zou ik niet meer met de anderen kunnen praten. 
 Praatte ik niet meer met de anderen, dan zou ik me slechter voelen. 
 
3) Hoefde ik niet naar school te gaan, dan zou ik de hele dag thuisblijven. 
 Bleef ik de hele dag thuis, dan zou ik altijd voor de computer zitten. 
 Zat ik altijd voor de computer, dan zou ik met al mijn vrienden kunnen chatten. 
 
4) Kon ik maar skiën, dan zou ik naar de Alpen gaan. 
 Ging ik naar de Alpen, dan zou ik toch wat skilessen hebben. 
 Had ik wat skilessen, dan zou ik niet meer bang voor de sneeuw zijn. 
 
5) Was het niet zo koud, dan zou ik gaan fietsen. 
 Ging ik fietsen, dan zou ik kunnen trainen. 
 Kon ik trainen, dan zou ik aan fietswedstrijden kunnen meedoen. 
 
6) Had ik mijn laptop meegebracht, dan zouden we de hele dag naar mijn leuke foto’s kijken. 
 Keken we naar mijn leuke foto’s, dan zou je me beter leren kennen. 
 Kende je me beter, dan zouden we verliefd op elkaar worden. 
 
7) Was ik thuis gebleven, dan zou ik het eten klaargemaakt hebben. 
 Maakte ik het eten klaar, dan zou je mijn lekkere pasta proeven. 
 Proefde je mijn lekkere pasta, dan zou je regelmatig bij mij thuis komen eten. 
 
8) Was ik naar de VS gegaan, dan zou ik New York hebben bezocht.  
 Bezocht ik New York, dan zou ik direct in een taxi springen. 
 Sprong ik in een taxi, dan zou ik Brooklyn en het Vrijheidsstandbeeld zien. 
 
9) Kon ik vlot Nederlands spreken, dan zou ik in Vlaanderen winkelen. 
 Winkelde ik in Vlaanderen, dan zou ik mooie winkelstraten ontdekken. 
 Ontdekte ik mooie winkelstraten, dan zou ik nog meer geld uitgeven. 
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LOG 2 
      Pages 278 à 297, Praktijkboek 
 
1) La voix passive (aux temps simples + structure avec ‘on’) 
 
I. Comment former un verbe à la voix passive ? 
      Page 278, Praktijkboek 
Complète : 
 

worden – wordt – worden – werd – worden – worden – werd 

 
Sujet Auxiliaire Compléments Participe passé 

Er worden veel sigaretten door jongeren gerookt. 

Het kind wordt door zijn vader bij de dokter gebracht. 

Dit boek werd vorig jaar nooit in de klas gebruikt. 

Die e-mail wordt nooit  verstuurd. 

 
Sujet Zal/Zullen Compléments Participe passé + auxiliaire (infinitif) 

Dit huis zal binnenkort verkocht worden. 

De kantoren zullen morgen schoongemaakt worden. 

Dit huis zal op een termijn van 25 jaar betaald worden. 
 
 
II. Voix passive et traduction de “ON”. 
      Pages 279 et 280, Praktijkboek 

En néerlandais, la voix passive est beaucoup plus utilisée qu’en français. Elle s’emploie notamment aussi 
pour traduire la tournure impersonnelle « ON ». 
 
a) En début de phrase : avec ER 

Retrouve les bonnes formes verbales : 
 

Er mag – Er werd – Er wordt – Er zullen – gegeven – gelachen worden – gestuurd worden – gezongen 

 
1) On chante beaucoup au Patro.  
 Er wordt bij de Chiro veel gezongen.  
2) On a donné un cadeau hier. 
 Er werd gisteren een cadeautje gegeven. 
3) On enverra beaucoup de SMS pendant la période de Noël.  
 Er zullen veel sms’jes tijdens de kerstperiode gestuurd worden. 
4) On ne peut pas rire ici.  
 Er mag hier niet gelachen worden.  
 
b) Après un complément : sans ER 

Retrouve les bonnes formes verbales : 
 

gedanst – gemaakt – geparkeerd worden – gesproken – mag – werd – wordt – wordt 

 
1) Pendant cette fête, on danse beaucoup.  
 Tijdens dit feest wordt veel gedanst. 
2) Ici, on parle norvégien.  
 Hier wordt Noors gesproken.  
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3) Dans cette famille, on s’est beaucoup disputé.  
 In dit gezin werd vaak ruzie gemaakt. 
4) On ne peut pas se parquer ici.  
 Hier mag niet geparkeerd worden. 
 
c) ON + proposition subordonnée. 
 
Retrouve les bonnes formes verbales : 
 

Er werd beweerd – Er wordt gezegd – Er wordt verteld – Er zal gevraagd worden 
 
1) On dit que la musique forte peut être dangereuse.  
 Er wordt gezegd dat keiharde muziek gevaarlijk kan zijn. 
2) On raconte qu’elle souffre d’anorexie. 
 Er wordt verteld dat ze aan anorexia lijdt. 
3) On prétendait qu’elle était très malade. 
 Er werd beweerd dat ze erg ziek was. 
4) On demandera pourquoi ils n’ont pas réussi leurs examens.  
 Er zal gevraagd worden waarom ze hun examens niet geslaagd zijn. 
 
1. De quel pays /continent s’agit-il ? Lis les phrases suivantes pour ensuite retrouver le 

pays. Écris-le en néerlandais. 
      Page 280, Praktijkboek 

1) Daar wordt de Acropolis veel bezocht.  Griekenland 
2) In de hoofdstad wordt de wals overal gedanst.  Oostenrijk 
3) In dit land worden sardines gegeten.  Portugal 
4) Hier worden veel tapas door toeristen gegeten.  Spanje 
5) Mannekenpis wordt elke dag door Japanse toeristen gefotografeerd.   België 
6) Dit werelddeel werd door Colombus ontdekt.  Amerika  
7) Daar wordt altijd thee gedronken.  Engeland 
 
2. Un peu de culture… Lis les énigmes suivantes et choisis parmi les possibilités dont tu 

disposes. 
      Page 281, Praktijkboek 
 

1889 – Da Vinci – Hergé – de gebroeders Lumières – Lance Armstrong – J.K. Rowling 
 
1) Door wie werd de eerste film gedraaid?  De gebroeders Lumières 
2) Door wie werd de Ronde van Frankrijk zeven keer gewonnen?  Lance Armstrong 
3) Wanneer werd de Eiffeltoren gebouwd?  In 1889 
4) Door wie werd de Mona Lisa geschilderd?  Leonardo Da Vinci 
5) Door wie werd Harry Potter geschreven?  J.K. Rowling 
6) Door wie werd Kuifje getekend?  Hergé 
7) Door welk land zullen de volgende Olympische Spelen georganiseerd 
 worden? (Vind het antwoord zelf!)                  réponse à adapter : Engeland (Londen) 
 
3. De quoi s’agit-il ? Lis les définitions et retrouve ce dont il est question. Choisis dans le 

tableau ci-dessous en reliant les parties de mots de chaque colonne.  
      Page 281, Praktijkboek 
 

zak da isie 
rönt parte eek 
hoest si roop 

en gen rts 
tan an ment 
te lev pen 
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bibl ioth in 
kr do ten 

diere ntu foto 
ap velop ek 

 
a) Er worden veel brieven in gestoken.  enveloppen 
b) Er wordt in gewoond.  appartement 
c) Er worden films op getoond.  televisie 
d) Er worden er elke morgen gelezen om op de hoogte te zijn van het nieuws.  kranten   
e) Het wordt genomen als je hoest.  hoestsiroop 
f) Het wordt gebruikt als je neus loopt.  zakdoek 
g) Hij wordt geraadpleegd als je kiespijn/tandpijn hebt.  tandarts 
h) In het ziekenhuis wordt het gemaakt om te zien of je been gebroken is.  röntgenfoto 
i) Daar worden boeken geleend.  bibliotheek 
j) Hier kunnen veel dieren bewonderd worden.  dierentuin 
 
4. Door wie … ? Construis des phrases originales. 
      Page 282, Praktijkboek 
Voorbeeld: … door het parlement. 
     Die wet werd door het parlement gestemd. 
 
a) … door de leerlingen na-apen / uitlachen 
 Die leerkracht wordt door de leerlingen na-geaapt/uitgelachen. 
b) … door deze acteur een rol spelen / optreden 
 De rol wordt door deze acteur gespeeld/opgetreden. 
c) … door de plaatselijke bakker brood maken / taart verkopen 
 Dit brood wordt door de plaatselijke bakker gemaakt. 
 Die taart wordt door de plaatselijke bakker verkocht. 
d) … door Sinterklaas cadeaus aanbieden / snoepjes geven 
 Er worden cadeaus door Sinterklaas aangeboden. 
 Er worden snoepjes door Sinterklaas gegeven. 
e) … door de sneeuw bedekken / een ongeval veroorzaken 
 Het huis werd door de sneeuw bedekt. 
 Er werd een ongeval door de sneeuw veroorzaakt. 
f) … door (de naam van een zanger(es) van je keuze) zingen / opnemen 
 « … » wordt door X gezongen/opgenomen. 
 
5. Mets ces phrases à la voix passive. 
      Page 282, Praktijkboek 
Voorbeeld: De jongeren gebruiken veel de computer. 
     De computer wordt veel door de jongeren gebruikt. 
 
a) Mama maakt elke dag het eten klaar. 
 Het eten wordt elke dag door mama klaargemaakt. 
b) De architect zal dit moderne sportcentrum tekenen. 
 Dit moderne sportcentrum zal door de architect getekend worden. 
c) De leraar verbeterde de examens. 
 De examens werden door de leraar verbeterd. 
d) Spielberg maakte die mooie film. 
 Die mooie film werd door Spielberg gemaakt. 
e) Ik zal mijn kleren wassen. 
 Mijn kleren zullen (door mij) gewassen worden. 
f) Oma deed gisteren boodschappen. 
 Er werden gisteren door oma boodschappen gedaan. 
g) Mijn zus laat elke avond de hond uit. 
 De hond zal elke avond door mijn zus uitgelaten worden. 
h) De burgemeester tekende de beslissing. 
 De beslissing werd door de burgemeester getekend. 
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6. Mets ces verbes à la voix passive. 
      Page 283, Praktijkboek 
a) De firma zal volgende maand gesloten worden (sluiten). 
 OU 
 De firma wordt volgende maand gesloten. 
b) De dame werd gisterenochtend door een politieagent opgebeld (opbellen). 
c) Er worden elke week 80 kilo afval in het park opgehaald (ophalen). 
d) De glazen moeten in het containerpark gebracht worden (brengen). 
e) In deze bibliotheek kunnen veel boeken geleend worden (lenen). 
f) De kamers van ons hotel worden elke dag schoongemaakt (schoonmaken). 
g) Er wordt elk jaar een muziekfestival in Wechter georganiseerd (organiseren). 
h) Drie dagen geleden werd Bob door de inspecteur geïnterviewd (interviewen). 
i) Ga niet op deze bank zitten! Hij werd net geschilderd door die mannen (schilderen). 
 
7. Dans les articles de journaux, on retrouve beaucoup d’actions à la voix passive. Lis les 

articles suivants. 
      Pages 283 et 284, Praktijkboek 
 
BILZEN 
Bewoners geëvacueerd 

In een appartement in de Maastrichterstraat in Bilzen is donderdagavond brand uitgebroken in de 
keuken. De friteuse was oververhit geraakt. Eén bewoonster werd bevangen door de rook en werd 
naar het ziekenhuis gevoerd. De brandweer moest enkele bewoners met de hoogtewerker naar beneden 
halen. In het gebouw was er water- en rookschade. (Naar De Standaard februari ’10) 

 
a) Souligne les actions à la voix passive. 
b) Réponds aux questions suivantes par une phrase complète. Utilise chaque fois la voix 

passive. 
 
1) Wat verneem je over een bewoonster? (2) 
 Ze werd door de rook bevangen. 
 Ze werd naar het ziekenhuis gevoerd. 
2) Door wie moesten enkele bewoners gehaald worden? 
 Ze moesten door de brandweer naar beneden gehaald worden. 
 
 

LOMMEL 

Noodasiel vangt zwerfdieren op 

Er wordt volop gewerkt aan een nieuw dierenasiel. In afwachting dat dat er is, werd een noodasiel 
opgericht. Inwoners van de Noord-Limburgse gemeenten die aangesloten zijn bij het asiel in Lommel 
kunnen in het noodasiel dieren binnenbrengen. (…) 
‘In het noodasiel kunnen dertig honden en vijftig katten worden opgevangen’, zegt Maria Lepoutre 
van de vzw Unco Jerry. De beheerders kijken uit naar de bouw van het nieuwe asiel. ‘De stad stelt de 
bouwgrond ter beschikking en schrijft als bouwheer een bedrag van 600.000 euro in de begroting. Het 
provinciebestuur verleent een subsidie van 420.000 euro’, zegt gedeputeerde Walter Creemers (SP.A). 
Sinds 1997 bestaat in Limburg het provinciaal opvangplan rondzwervende dieren. Tot vandaag is dat 
uniek in België. De provincie werkt hiervoor samen met erkende dierenasielen in Lommel, Genk, Sint-
Truiden en Maasmechelen. 

De Standaard, 14/02/2010 

 
a) Souligne les verbes à la voix passive. 
b) Réponds aux questions suivantes. Construis une phrase complète en utilisant à chaque 

fois une action passive. 
 
1) Waaraan wordt het in Lommel gewerkt? 
 Er wordt aan een nieuw dierenasiel gewerkt. 
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2) Wat is de situatie in afwachting (= en attendant) ? 
 Er werd in afwachting een noodasiel opgericht. 
3) Door wie kunnen dieren binnengebracht worden? 
 De dieren kunnen door de inwoners van de Noord-Limburgse gemeenten (die aangesloten zijn bij het 

asiel in Lommel) binnengebracht worden. 
4) Hoeveel dieren kunnen in het noodasiel opgevangen worden? 
 Er kunnen dertig honden en vijftig katten opgevangen worden. 
5) Hoeveel geld werd door de stad gegeven? 
 Er werd 600 000 euro door de stad gegeven. 
 
 
Log verder 
 
“ON…” Comment exprimeras-tu ce qui suit en néerlandais ? 
 
1) On roule beaucoup à vélo aux Pays-Bas. 
 In Nederland wordt veel gefietst. / Er wordt in Nederland veel gefietst. 
2) On parle allemand en Belgique. 
 Er wordt Duits in België gesproken./In België wordt Duits gesproken. 
3) On sonne. 
 Er wordt gebeld. 
4) On porte un uniforme. 
 Er wordt een uniform gedraagd. 
5) On vendra ces maisons. 
 Deze huizen zullen verkocht worden. 
 
 
2) Les adjectifs interrogatifs welk(e) et wat voor (een) 
 
1. Complète la question avec welk / welke / wat voor / wat voor een. 
      Pages 285 et 286, Praktijkboek 
1. Ik ben in 1971 geboren. _ In welk jaar bent u geboren? 
2. Mijn vriendje is heel lief en hij werkt goed op school. _ Wat voor een jongen is jouw vriend? 
3. Je nieuwe auto is mooi! _ Wat voor een auto is het? 
4. Ik heb meubels nodig voor mijn nieuwe appartement. _ Wat voor meubels heb je nodig? 
5. Ik vind de kaas lekker. _ Welke kaas is dat? 
6. Er liggen twee sweatshirts in de etalage. _ Welke sweatshirt zou je graag kopen? 
7. Je belt de dokter voor een afspraak en hij vraagt: “op welke dag bent u vrij?”.  
8. Ik heb het drankje van je vriendin niet gekregen aan de bar. _ Wat voor een drankje is het? 
9. Je broer wil een laptop voor Kerstmis krijgen. _ Wat voor een laptop wil hij hebben?  
 Ik weet niet hoeveel ze kosten en waar ik hem kan kopen. 
10. Op school moet hij veel boeken voor de lessen Frans, Nederlands en Engels lezen. _ Wat voor boeken 

moet hij voor school lezen?  
11. Je kent niets van België. _ Welke kleuren staan er op de Belgische vlag? 
 
2) Formule des phrases en séparant wat voor: 
      Page 286, Praktijkboek 
1. Wat voor een vriend is dat? Je kan hem niet vertrouwen! 
 Wat is dat voor een vriend?  
2. Wat voor een kleur is dat? Is het blauw of turkoois? 
 Wat is dat voor een kleur? 
3. Wat voor ouders heb jij? Ze zeuren altijd! 
 Wat heb jij voor ouders? 
4. Wat voor een hond heb je? Een kleine of een grote? 
 Wat heb je voor een hond? 
5. Wat voor een film bekijk je? Ik vind die stom! 
 Wat bekijk je voor een film? 
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3)  Zo’n/Zulk(e) 
 
Replace les éléments suivants dans ce tableau. 
      Page 287, Praktijkboek 
 

zo’n        zulk         zulk        zulke 

 
Ik wil zo’n/zulk mooi boek kopen. 

Ik wil zulke mooie boeken kopen. 

Ik wil  zulk appelsap 
zulk lekker brood 

kopen. 

 
1. Complète par zo’n / zulk / zulke. 
       

1. Ik heb zulke schoenen niet nodig, ik heb al onlangs nieuwe schoenen gekocht. 
2. Geef mij maar een kilo appels, bananen en zo’n watermeloen. 
3. Zulk brood eet ik niet graag, er zitten te veel granen in. 
4. Zo’n/Zulk mooi haar zie je niet elke dag! 
5. Na de competitie hadden ze honger en ze hebben zo’n spaghetti gegeten! (allusion ici à une grande 

portion) 
6. Ik kan zulk water niet drinken. 
7. Met zulke klanten verdienen de handelaars niet veel! 
8. Waarom zou hij zo’n oud huis kopen? Hij heeft zoveel geld! 
9. Horrorfilms? Nee, ik hou niet van zulke films. 
10. Zulk wit zand vind je op de Belgische stranden. 
 
 
4) Zelf / Zelfde / Zelfs / De-Diezelfde / Het-Datzelfde 
 
1. Dezelfde ou hetzelfde? 
      Page 288, Praktijkboek 
1) We lezen elke dag dezelfde krant. 
2) Zal ik dit stripverhaal voor jou kopen? Nee dank u, ik heb al hetzelfde. 
3) Ik heb gisteren al kip gegeten. Ik kan toch niet elke dag hetzelfde eten. 
4) Ze was verliefd en gelukkig. Ze herlas dezelfde brief 20 keer! 
5) Dit heb ik al gehoord. Ik wil hetzelfde verhaal niet meer horen! 
6) O kijk, dat meisje heeft dezelfde rok als ik! 
7) Wil je naar een Chinees of Italiaans restaurant? _ Kies maar, voor mij is hetzelfde goed als verleden 

week. 
8) De tweelingen zijn bijna dezelfde omdat ze zoveel op elkaar lijken! 
 
2. Zelf ou zelfs? 
      Pages 288 et 289, Praktijkboek 
1) Het was zo koud dat zelfs de vissen in de rivier niet meer konden bewegen. 
2) De vader is zelf zijn zoon voor de stage komen inschrijven. 
3) De auto heeft pech, kan je die zelf repareren? 
4) Echt waar, Kris heeft een vrindinnetje, hij heeft me zelfs een foto getoond. 
5) Ik ben op de dag van de geboorte de gelukkige ouders zelfs gaan feliciteren. 
6) Hij heeft honderden cd’s, misschien zelfs meer. 
7) Hij beslist altijd zelf wat hij wil doen en waar hij naartoe gaat. 
8) De reis zelf was goed, maar de rest van de vakantie was afschuwelijk. 
9) Hij leeft met de kinderen van zijn tweede vrouw, maar hij heeft zelf geen kinderen. 
10) Als ik kleren of cd’s wil kopen moet ik ze zelf betalen. 
11) Dit is een goede oplossing, ik vind het zelfs heel goed. 
12) Zelfs de problemen van mijn broer probeer ik op te lossen.  
13) Zelfs in de winter barbecuën ze soms. 
14) We hebben thuis veel dieren, zelfs een struisvogel. 
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15) Je hoeft niet zelf te komen, je kan iemand sturen. 
16) Je moet zelf naar de winkel gaan om de trui te passen. 
17) Ik kan dat niet zelf vertalen, ik moet het aan mijn lerares Nederlands vragen. 
18) Ik zal je niet beïnvloeden, je moet zelf kiezen! 
19) In Barcelona is het zelfs ’s nachts druk op straat.  
20) Dank u! Heb je mijn cadeau zelf gekocht? 
 
 
Log verder 
 
3. Un peu de tout… Choisis parmi les possibilités suivantes : 
      Page 289, Praktijkboek 
 

zelfs        zelf        dezelfde        hetzelfde        diezelfde        datzelfde 

 
1) De collega’s werken in (dat) hetzelfde kantoor. 
2) Ik heb mijn vriend d(i)ezelfde cd-speler voor zijn verjaardag gekocht. 
3) Anorexia? We hebben daar dezelfde mening over! 
4) We hebben twee keer Firenze bezocht en hebben telkens d(i)ezelfde gids gehad. 
5) Neem je elke dag d(i)ezelfde bus? 
6) Alle dokters zeggen hetzelfde: je moet elke dag groenten en fruit eten. 
7) Ik heb een oude foto van haar gezien, ze heeft nog steeds hetzelfde haar als twintig jaar vroeger! 
8) Is dat het bier waarvan je zegt dat het zo lekker is? _ Ja, datzelfde.  
9) Is het die jongen met wie je ruzie op de fuif had? Ja inderdaard, het is diezelfde jongen. 
10) De gezinnen wonen in hetzelfde huis op het platteland. 
11) Zelfs oudere gezinnen hebben het momenteel moeilijk om een huis te kopen. 
12) Het meisje gaat zelf naar de winkel, ze heeft geen hulp meer nodig. 
 
 
5) Les adverbes compléments circonstanciels 
 
A. Adverbes / Compléments de TEMPS 
 
1. MAINTENANT 
      Page 290, Praktijkboek 
Replace les adverbes suivants à côté de la traduction correspondante. 
 

gelijktijdig – ondertussen – stipt – momenteel – nu – voorlopig – op dit ogenblik – tegenwoordig 

 
nu maintenant voorlopig provisoirement 

ondertussen entre-temps stipt « à l’heure pile » 

– tegenwoordig 
– nu 

actuellement momenteel momentanément 

op dit ogenblik en ce moment gelijktijdig simultanément 
 
2. DANS LE PASSÉ 
      Page 290, Praktijkboek 
Ceux-ci sont déjà connus… Peux-tu les traduire ? 

vanmorgen   ce matin  onlangs récemment, dernièrement 
vanmiddag   cet après-midi  verleden maand le mois passé (dernier) 
vanavond   ce soir  straks tout à l’heure 
vannacht   cette nuit  tot dan jusqu’alors 
eergisteren   avant-hier  jaren geleden il y a des années 
gisteren   hier  vroeger plus tôt, avant, autrefois 
vorige/verleden week la semaine passée (dernière) later plus tard 
vorig/verleden weekend le week-end passé (dernier) 
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3. DANS LE FUTUR 
      Page 291, Praktijkboek 
Voici des adverbes / compléments en contexte. Souligne-les et traduis-les. 
 

 Vertaling 

Vanavond eet ik niet thuis! Ce soir 

Ze vertrekt volgende week op skivakantie. la semaine prochaine 

Vanaf morgen werkt hij niet meer in Brussel. Dès demain 

Straks/Later komt Pamela ons halen. Tout à l’heure 

De jongens willen in de toekomst metselaars worden. À l’avenir 

Over/Binnen een week moet het werk klaar zijn. Dans / Endéans une semaine 

Kom! De film zal binnenkort/weldra beginnen. bientôt 

Een van deze dagen gaan onze ouders een nieuwe computer 
moeten kopen. 

Un de ces jours 

Overmorgen is het vrijdag. Après-demain 
 
4. FRÉQUENCE 
      Page 291, Praktijkboek 
Complète ce tableau récapitulatif des adverbes de fréquence : 
 

af en toe – altijd – bijna nooit – continuellement – dikwijls – exceptionnellement – gewoonlijk – 
misschien – nooit – rarement – régulièrement – soms – vaak – waarschijnlijk 

 

af en toe de temps en temps altijd toujours 

soms parfois nooit (ne) jamais 

regelmatig régulièrement voortdurend continuellement 

vaak souvent uitzonderlijk exceptionnellement 

dikwijls souvent bijna nooit (ne) presque jamais 

gewoonlijk habituellement misschien peut-être 

zelden rarement waarschijnlijk probablement 
 
 
B. Adverbes de LIEU 
      Page 292, Praktijkboek 
Écris l’opposé. Choisis dans la liste ci-dessous. 
 

ergens – boven – terug – achteruit – overal – daar – rechts 

 
hier   daar weg  terug 
ergens  overal links   rechts 
vooruit  achteruit nergens  ergens 
beneden   boven 
 
 
C. Adverbes d’INTENSITÉ 
      Page 292, Praktijkboek 
Relie l’adverbe en néerlandais avec sa traduction française. 
 
1. ongelooflijk  ● ● h) incroyablement  
2. nauwelijks  ● ● a) à peine  
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3. heel, zeer, erg ● ● f) très  
4. min of meer  ● ● g) plus ou moins 
5. afschuwelijk  ● ● c) horriblement, atrocement  
6. tamelijk/redelijk ● ● b) assez bien, raisonnablement  
7. vreselijk/verschrikkelijk ● ● e) terriblement 
8. gemakkelijk   ● ● d) facilement 
9. moeilijk    ● ● i) difficilement 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

h a f g c b e d i 
 
 
1. Représente la signification des mots suivants. Ton / Ta partenaire a la parole. Ensuite, ce 

sera à ton tour d’en faire de même. Tu peux faire des gestes, mais aussi dessiner. 
      Page 293, Praktijkboek 
 
overal – min of meer – hier – rechts – stipt – daar – rechtdoor – links – nu – ondertussen – vandaag – 
eergisteren – nooit – boven – niemand – … 

 

Réponses libres – Croquis possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Un défi ! Tu as 30 secondes. Réponds aux questions ci-dessous en utilisant un ou 

plusieurs adverbes. Tu reçois un point pour chaque phrase correcte. Chaque phrase 
contenant une erreur te fera perdre un point. 

      Page 294, Praktijkboek 
Voorbeeld: Studeert ze op kot?  
     Ja, ze studeert veel / genoeg / vaak / soms / af en toe / nooit / misschien / 

regelmatig /… 
 
Réponses libres 
 
1) Heb je al veel boeken gelezen? 

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

2) Heb je nog geld? 

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

3) Wanneer komen we aan? 

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

4) Hoe vond je de film? 

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

5) Wie rookt er? 

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

6) Wat is je mening over geweld? 

 .......................................................................................................................................................................................... 
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3. Mots croisés. Retrouve chaque contaire ou synonyme. Complète ensuite la petite phrase 
sous la grille en lisant ce que tu peux trouver dans le sens vertical. 

      Page 295, Praktijkboek 
1) Synoniem voor vreselijk. 
2) Zes op 10 jongeren tussen 10 en 17 jaar dronken al eens alcohol! Dat is …… ! Niet te geloven, hé! 
3) Ik heb rugpijn en moet dus heel vaak naar de fysiotherapeute. Ik ga er ……… naartoe. 
4) Tegengestelde van daar. 
5) Synoniem van tegelijkertijd 
6) Tegengestelde van nergens. 
7) Ik lees ………………….. in bed. Het is bij mij een gewoonte. 
8) De dag voor gisteren. 
9) Synoniem van heel en zeer. 
10) Tot ……….. = Tot seffens. Ik zie je in een paar uurtjes terug. 
 

    1 V E R S C H R I K K E L I J K 

    2 O N G E L O O F L I J K    

    3 R E G E L M A T I G      

   4 H I E R             

    5 G E L I J K T I J D I G    

    6 E R G E N S          

                    

  7 G E W O O N L I J K        

    8 E E R G I S T E R E N     

    9 E R G             

10 S T R A K S              

 
Oplossing: Wat heb je vorige week gedaan? 
 

4. Choisis les mots corrects pour compléter les phrases. 
Page 296, Praktijkboek 

a) Ga rechtdoor en neem de tweede straat links. 
b) Ze heeft vaak hoofd- en buikpijn.  
c) Elke dag moet ik stipt op tijd aankomen.  
d) Weldra is het vakantie. 
e) Overmorgen verjaren ze. Nog twee keer slapen, dus!  
f) Hoe is ze gekleed? Verschrikkelijk! 
g) Synoniem voor momenteel: tegenwoordig. 
h) Je kan gemakkelijk stoppen met roken dankzij nicotinepleisters. 
i) Waar is ze? _ Ik vind haar nergens! 
j) Volgend jaar zal ze waarschijnlijk geneeskunde gaan studeren aan de universiteit. 
k) Hoe zullen we in de toekomst leven? 
l) Dat kan ik nauwelijks geloven! 
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Log verder 
 
5. Hier zijn een paar andere adverbia die je normaal al kent. Gebruik elk in een zin. 
      Page 297, Praktijkboek 
Réponses libres 
 
* trouwens  

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* absoluut 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* normaal 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* al 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* belangrijk 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* (on)mogelijk 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* natuurlijk 

 .......................................................................................................................................................................................... 
 
* genoeg 

 .......................................................................................................................................................................................... 
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LOG 3 
LES ADVERBES PRONOMINAUX 
      Pages 298 à 312, Praktijkboek 
 
1) Rappel : les adverbes pronominaux personnels 
 
Complète. 
      Page 298, Praktijkboek 
– Dit boek? Ze spreken er altijd over. 
– Deze vruchten? Ik hou er helemaal niet van. 
– Estland? Ik ben er nooit naartoe gegaan. 
– Die computer? Wat doen jullie ermee? 
 

 Les adverbes pronominaux remplacent donc des noms de choses ou d’animaux précédés d’une 
préposition. 

Certaines prépositions peuvent se transformer : 
MET    MEE 
NAAR (indiquant une DIRECTION)    NAARTOE 
VAN (indiquant l’ORIGINE)    VANDAAN  
TOT    TOE 
VAN (indiquant une chute)    AF 

 
 
Liste des principaux verbes avec préposition 
 
Verbes + prépositions 
      Pages 299 et 300, Praktijkboek 
 
1) Les verbes ayant une préposition en français mais pas en néerlandais 

 opbellen  téléphoner à 
 
2) Les verbes ayant une préposition en néerlandais mais pas en français 

 aan sport doen  faire du sport 
 herinneren aan  rappeler  
 houden van aimer 
 indruk maken op faire impression 
 luisteren naar écouter 
 kijken naar  regarder 
 letten op  faire attention 
 slagen in / (voor een examen) réussir (un examen) 
 spijt hebben van regretter 
 wachten op attendre 
 zoeken naar chercher 
 
3) Pour exprimer un sentiment, un ressenti ou un avis … 

 akkoord gaan met être d’accord avec 
 bang zijn voor avoir peur de 
 blij zijn met être content de 
 dol/gek zijn op être fou de 
 een hekel hebben aan avoir horreur de 
 enthousiast zijn over être enthousiaste pour 
 gelukkig zijn met être heureux de 
 genoeg hebben van en avoir assez de 
 goed zijn in être bon (doué) en / pour 
 interesse hebben voor avoir de l’intérêt pour 
 jaloers zijn op être jaloux de 
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 lust hebben in avoir envie de, aimer 
 nieuwsgierig zijn naar être curieux de 
 onverschillig zijn voor être indifférent à 
 ongevoelig zijn voor être insensible à  
 tevreden zijn over être content de 
 trots zijn op être fier de 
 verbaasd zijn over être étonné de 
 verliefd zijn op être amoureux de 
 zenuwachtig zijn van être nerveux de 
 zeker zijn van être sûr de 
 zich interesseren voor s’intéresser à  
 zijn voor/tegen être pour / contre 
 zin hebben in avoir envie de 
 
4) Les verbes « faciles » : la préposition est la même dans les deux langues 

 bedanken voor remercier pour 
 bevriend zijn met être ami(e) avec 
 denken aan penser à 
 dromen van/over rêver de 
 kennis maken met faire connaissance avec 
 komen van/uit venir de 
 overtuigd zijn van être persuadé de 
 rekenen op  compter sur 
 tijd hebben voor avoir du temps pour 
 toevoegen aan ajouter à 
 vallen van  tomber de 
 
 
Les verbes avec une préposition différente en français et en néerlandais 
 
à … 

antwoorden op  répondre à 
beginnen met  commencer à 
deelnemen in/aan participer, prendre part à 
dienen tot   servir à 
gaan naar   aller à 
klaar zijn met   être prêt à 
leiden tot   mener à 
lijken op   ressembler à 
nadenken over  réfléchir à 
reageren op  réagir à 
telefoneren met/naar téléphoner à 
vergelijken met comparer à 
bezig zijn met  être occupé(e) à 
 
de … 

beschikken over disposer de 
gaan over   s’agir de 
genieten van  profiter de 
klagen over  se plaindre de 
lachen om/over rire de 
lijden aan   souffrir de 
ophouden/stoppen met arrêter de 
praten over  parler de 
rekening houden met tenir compte de 
spreken over  parler de 
twijfelen aan  douter de 
verantwoordelijk zijn voor être responsable de 
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zorgen voor  s’occuper de 
bestaan uit   se composer de 
 
pour … 

feliciteren met  féliciter pour 
zich zorgen maken over se faire du souci pour 
 
en … 

geloven in   croire en 
 
 
Petites “expressions” diverses 
 
arm/rijk zijn aan être pauvre / riche en 
in plaats van  à la place de 
in verband met  en rapport avec 
voorzichtig zijn met être prudent avec 
 
 
1) Réponds aux questions par une phrase contenant un adverbe pronominal personnel (ER 

+ préposition). 
      Page 300, Praktijkboek 
a) Waar ligt haar boek? Ze weet het niet, ze zoekt ernaar. 
b) Zijn jullie eindelijk opgehouden met roken? We zijn ermee opgehouden. 
c) Is die man overtuigd van zijn succes? Hij is ervan overtuigd. 
d) Wanneer is dit jongetje van de fiets gevallen? Hij is er gisteren af gevallen. 
e) Zijn jullie klaar met jullie werk? We zijn er klaar mee. 
f) Heeft hij spijt van zijn gebaren? Nee, hij heeft er geen spijt van. 
g) Leidt dit straatje tot het huisje? Ja, dit straatje leidt ertoe. 
h) Ben je voor of tegen euthanasie? Ik ben ervoor/ertegen. 
i) Heb je veel tijd voor je hobby’s? Ik heb er (niet) veel tijd voor. 
j) Hebben jullie lust in een pizza? We hebben er lust in. 
 
 
2) L’adverbe pronominal démonstratif 
 
Rappel des déterminants démonstratifs : complète le tableau. 
      Page 301, Praktijkboek 
 
dat  dat dat dit  dit            dit            die  die die 
deze  deze deze hiervan  hiervan  daarvan daarvan 

 

 Neutre singulier (HET) Autres cas (DE) 

Rapproché (-ci) 1) Ik lees graag dit boek. 
2) Ik lees dit graag. 
3) Hou je van dit boek? 
4) Hou je hiervan? 

1) Ik lees graag deze roman. 
2) Ik lees deze graag.  
3) Hou je van deze roman? 
4) Hou je hiervan? 

Éloigné (-là) 1) Ik lees graag dat boek. 
2) Ik lees dat graag. 
3) Hou je van dat boek? 
4) Hou je daarvan? 

1) Ik lees graag die roman. 
2) Ik lees die graag. 
3) Hou je van die roman? 
4) Hou je daarvan? 

 

1. Lis les définitions et retrouve de quoi il s’agit. Parfois, il y a plusieurs possibilités. 
      Page 301, Praktijkboek 

1) Daarmee kan je lopen of rennen zonder pijn aan de voeten te krijgen. sportschoenen 
2) Je zet daarin je kleren als je bij vrienden gaat logeren.  een koffer / tas / rugzak 
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3) Hieraan hangen je posters in je slaapkamer.   de muur 
4) Hieronder verberg je je als het regent.   een paraplu 
5) Hierop draag je een ring.   je vinger 
6) Je gebruikt daarvoor een computer.   werken / typen / surfen 
7) Je kan daarmee sap maken.   sinaasappel / appel / 
      tomaat / vruchten 
8) Hieruit drink je water.  beker / fles / glas 
9) Hiermee neem je foto’s of neem je video’s op.  camera / fototoestel / gsm 
10) Je gaat daarnaartoe om te schaatsen.  ijsbaan 
 
2. Relie les 2 parties de la phrase. 
      Page 302, Praktijkboek 

1. Rockmuziek?  * * d) Hier interesseer ik me erg voor.  
2. Mijn schoolresultaten?  * * e) Daarvan hangt af of ik mag uitgaan. 
3. Pure chocolade?  * * c) Daar heeft ze altijd zin in. 
4. Op je e-mail?  * * a) Hier zal hij zeker morgen op reageren. 
5. De dood?   * * b) Daar zijn deze mensen echt bang voor. 
 

1 2 3 4 5 

d e c a b 
 

3. Remplace les éléments soulignés par un adverbe pronominal démonstratif (hier/daar + 
préposition). 

      Page 302, Praktijkboek 
a) Waarom ga je helemaal niet akkoord met mijn mening? 
 Waarom ga je hier/daar helemaal niet mee akkoord? 
b) Ze reizen deze maand naar Portugal. 
 Ze reizen hier/daar deze maand naartoe. 
c) Rikje en Greg feliciteren ons met onze huwelijk. 
 Rikje en Greg feliciteren ons hier-/daarmee. 
d) Als je altijd over buikpijn blijft klagen, moet je naar de dokter. 
 Als je hier/daar altijd over blijft klagen, moet je naar de dokter. 
e) De sporters zijn heel trots op hun match omdat ze gewonnen hebben. 
 De sporters zijn hier/daar heel trots op omdat ze gewonnen hebben. 
f) Ik heb nergens om mijn laptop te zetten. Kan je verantwoordelijk zijn voor mijn laptop? 
 Ik heb nergens om mijn laptop te zetten. Kan je hier/daar verantwoordelijk voor zijn? 
g) Hun moeder zou graag de keuken versieren, maar ze heeft geen tijd voor de versiering van de 

keuken. 
 Hun moeder zou graag de keuken versieren, maar ze heeft hier/daar geen tijd voor. 
h) De treinbestuurders staken (= faire grève) vandaag. Er rijdt dus geen trein. Waarom wacht je op 
een trein? 
 De treinbestuurders staken vandaag. Er rijdt dus geen trein. Waarom wacht je hier-/daarop? 
i) Hakim houdt niet van astrologie, maar ik interesseer me veel voor astrologie. 
 Hakim houdt niet van astrologie, maar ik interesseer me hier/daar veel voor. 
j) Die jonge man droomt van een mooi huis met een zwembad. 
 Die jonge man droomt hier-/daarvan. 
 
4. Fais des phrases en utilisant les verbes donnés et un adverbe pronominal démonstratif. 

Regarde l’exemple. 
      Page 303, Praktijkboek 

Voorbeeld: Je hebt de gelegenheid om naar Egypte te gaan. (van deze gelegenheid genieten)  
     Je moet hiervan genieten. 
 
a) Ik ken dit verhaal. En jij? (zich aan dit verhaal herinneren) 
 En jij? Herinner je je hieraan? 
b) Stop over die match te spreken! (over die match altijd praten) 
 Je praat daar altijd over. 
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c) Ik heb uw handtekening nodig. (onder het blad handtekenen) 
 Ik heb uw handtekening hieronder nodig. / Kunt u hieronder handtekenen? 
d) Hij is gek op judo. (vier keer per week aan judo doen) 
 Hij doet hier/daar vier keer per week aan. 
e) De laatste film van Cameron vind ik prachtig. (vaak naar de film kijken)  
 Ik kijk hier vaak naar. 
 
5. Lis le texte suivant et remplace les éléments soulignés par un adverbe pronominal 

démonstratif. 
      Page 303, Praktijkboek 

Mijn kamer is heel groot en ik hou erg veel van mijn kamer. Mijn bed staat voor de deur. 
                                            ik hou hier erg veel van 
 
Achter de deur hangt er een kapstok. Ik heb een tweepersoonsbed. Boven het bed is er een  
Hierachter/Daarachter                       Hierboven/Daarboven                          Hierboven 
 
venster en voor het venster zijn er mooie blauwe gordijnen. Onder het bureau is er een  
   daarvoor/hiervoor    
 
papiermand en op het bureau staat een bureaulamp.  
     Hierop/daarop 
 
Ik heb ook een enorme kleerkast. Er zijn natuurlijk heel wat kleren in mijn kleerkast.  
                        hier-/daarin 
 
Ik heb een groot huis en achter het huis is er een tuintje. 
                  hierachter/daarachter 
 
 
3) Les pronoms relatifs et adverbes pronominaux relatifs 
 
Un simple petit texte en néerlandais avec 9 pronoms relatifs, tous différents! Cela montre bien 
l’importance de ces pronoms. Essayons d’en savoir plus et d’en comprendre le fonctionnement. 
      Page 304, Praktijkboek 
 
Carolina die in het zesde jaar zit, is een heel goede leerlinge. Het beroep dat ze later zal kiezen, kent 
ze nog niet. Het is een thema waarover ze veel spreekt, maar dat hangt van veel dingen af. Ze wil 
iets doen waarvoor ze interesse heeft, waarover ze enthousiasme heeft, waarin ze gelooft en 
waarvan ze houdt, maar vooral iets waarin ze goed is. Ze is er zeker van dat ze iets sociaals wil, een 
activiteit waarin ze mensen kan ontmoeten. Ze houdt veel van menselijke contacten met mensen 
naar wie ze zal luisteren en voor wie ze zal zorgen. Ze moet hier dus nog veel over nadenken. Wat 
een moeilijke en belangrijke keuze! 

 
Dans le texte ci-dessus, les pronoms relatifs sont en gras. Note pour chacun d’eux la 
traduction française d’après le contexte. 
 
die qui dat que 

waarover (ze spreekt) dont waarvoor pour lequel 

waarover (ze enthousiasme heeft) pour lequel waarin (ze gelooft) auquel, en quoi  

Waarvan (ze houdt) que waarin (ze goed is) dans / pour lequel 

waarin (ze mensen ontmoet) dans laquelle naar wie (ze zal 
luisteren) 

que 

voor wie (ze zal zorgen) dont 

 
Que constate-t-on ? 
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– Dans ce texte, il y a en néerlandais plusieurs mots pour traduire le même pronom français 

(dat/die). 
– Le groupe verbal est placé en fin de proposition. 
– Pour savoir quel pronom relatif utiliser, il faut regarder l’antécédent (comme pour DIE et DAT qui 

sont déjà connus) : 
 DIE : s’utilise quand l’antécédent est un nom en DE (autres cas) ; 
 DAT : s’emploie avec un antécédent qui est un nom neutre singulier. 
– Comment faire quand le verbe de la relative requiert en néerlandais une préposition ? Je procède 

de la même façon que pour les adverbes pronominaux personnels que j’ai déjà rencontrés l’année 
dernière (voir Kompas 3, Praktijkboek pages 302-306). 

      Si l’antécédent est une personne, j’écris la préposition + WIE (c’est la plupart du temps comme en 
français : en qui, sur qui, avec qui, …). Par contre, si l’antécédent est un objet ou une chose, 
j’utilise WAAR + préposition. 

 

1. Complète avec die / dat / waar. 
      Page 305, Praktijkboek 

1) Ik geef jullie de ingrediënten die jullie nodig hebben. 
2) Hij spreekt over een programma dat ik helemaal niet ken. 
3) De patiënten die in de wachtzaal wachten, zijn al lang aangekomen. 
4) Laten we luisteren naar een liedje dat iedereen mooi vindt. 
5) In het magazine is er een onderzoek dat ik ongelooflijk vind. 
6) We hebben vanmiddag vakken die we niet interessant vinden. 
7) Is dit het boek dat je op het ogenblik leest? 
8) Hier zijn de meisjes die ik altijd zie als ik een probleem heb. 
9) De trein die aangekondigd wordt, zal zeker niet komen. 
10) Is dit het eiland de plek waar je van plan bent te wonen?  
 
2. Complète avec l’adverbe pronominal relatif qui convient (waar + préposition). 
       

1) Hier is de winkel waarvoor / waarachter / waarnaast ik mijn auto heb geparkeerd. 
2) Waar is het blad waarop ze zijn adres had geschreven? 
3) Dat is een oplossing waaraan wij niet gedacht hadden. 
4) Hier is de mp3-speler waarmee Mark naar zijn lievelingsliedjes luistert. 
5) Toon mij het huis waar(in) de Vanlares wonen. 
6) Antwerpen is de stad waar Rubens vandaan komt. 
 
3. Relie les 2 propositions avec “waar + préposition” / “préposition + wie” pour former une 

nouvelle phrase. 
      Pages 305 et 306, Praktijkboek 
Voorbeeld: Élise is mijn vriendin. Ik vertrek volgende week met Élise. 
     Élise is de vriendin met wie ik volgende week vertrek. 
 
a) Hier is mijn leraar. Ik moet voor mijn leraar huiswerk maken. 
 Hier is mijn leraar voor wie ik huiswerk moet maken. 
b) Hij draagt nog kleren. Hij deed met die kleren aan sport. 
 Hij draagt nog kleren waarmee hij aan sport deed. 
c) Waarom stel je altijd vragen? Ik kan niet op je vragen antwoorden. 
 Waarom stel je altijd vragen waarop ik niet kan antwoorden? 
d) Wim is een voetballer. De hele ploeg is trots op Wim. 
 Wim is een voetballer op wie de hele ploeg trots is. 
e) Papa heeft een nieuwe auto gekocht. Hij is heel tevreden over die nieuwe auto. 
 Papa heeft een nieuwe auto gekocht waarover hij heel tevreden is. 
f) Hoe laat komt de trein? Ze wachten op de trein. 
 Hoe laat komt de trein waarop ze wachten? 
g) Ze zijn mensen. Ik ben bang voor die mensen. 
 Ze zijn mensen voor wie ik bang ben. 
h) Ik heb een computer gezien. Je zou door die computer geïnteresseerd kunnen worden. 
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 Ik heb een computer gezien waardoor ik geïnteresseerd zou kunnen worden. 
i) Céline Dion is een zangeres. Mijn moeder luistert graag naar Céline Dion. 
 Céline Dion is een zangeres naar wie mijn moeder graag luistert. 
j) Wie is het meisje? Jeroen heeft een afspraak met het meisje. 
 Wie is het meisje met wie Jeroen een afspraak heeft? 
 
4. Définitions – Écris 2 ou 3 définitions en utilisant des pronoms ou adverbes pronominaux 

relatifs. Tu les lis ensuite à voix haute et les autres doivent trouver de qui / quoi il s’agit.  
      Page 306, Praktijkboek 
 
Voorbeelden:  Het is iemand naar wie je moet luisteren als je op school zit. (leerkracht) 
    Het is iets waarin je bloemen zet. (een vaas) 
 
) Om je te helpen:  

school  auto  pen  liedje  motorfiets computer gsm 
mp3-lezer horloge  bioscoop hotel  restaurant badkamer gps 
buurman buurvrouw  

 
Réponses libres 
 
 
Log verder 
 
5. Comment traduit-on le “que / qui” en néerlandais dans les phrases suivantes ? 
      Page 306, Praktijkboek 
1) Hier is een tas die ik op straat heb gevonden. 
2) Het zijn mijn vrienden die dat gedaan hebben. 
3) Het idee dat hij heeft gehad is super! 
4) De film waarnaar ze kijken is mijn lievelings. 
5) De honden zijn dieren waarvan ik helemaal niet hou. 
6) Vrienden zijn personen die / naar wie ik luister als ze een probleem hebben. 
 
Alles samen… 
 
 
Log verder 
 
Een dagje in een park… 
      Pages 307 et 308, Praktijkboek 

Kijk naar het beeld van een gemeentelijk park. Je ziet vier personen en een hond. Lees de 
zinnetjes en probeer zoveel details mogelijk over elke persoon uit te vinden. Schrijf ze in de 
tabel in het Frans. Weet je wie waar is? 
 
1) De man die in een oude kerk woont, komt uit Mexico. 
2) De persoon die onder de boom ligt, leest spannende boeken. 
3) Het meisje dat vijf talen spreekt heet Lola. 
4) Het ziekenhuis waarin de Waalse werkt ligt in Bergen. 
5) Het beroep dat de Amerikaan uitoefent is hard omdat hij heel vaak ’s nachts werkt. 
6) De personen voor wie de Waalse fysiotherapeute zorgt zijn arm. 
7) De vrouw die 36 jaar is woont nog bij haar ouders, maar ze heeft een lief die Amerikaan is. 
8) Sonia is er niet zeker van dat ze een nieuwe job zal vinden. 
9) De man die naast zijn vriendinnetje zit heeft twee kinderen. 
10) Pablo die in het park ligt, draagt een oud appelgroen T-shirt. 
11) Het kind op wie de dj wacht is zijn zoon. 
12) De hond waarnaar Lola kijkt is van haar. 
13) De Mexicaanse architect heeft er zin in om te gaan zwemmen. 
14) Waar de Waalse fysiotherapeute gek op is? _ Watersporten. 
15) Waarom Alex altijd over muziek spreekt? Hij werkt als dj in een dicotheek. 
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16) Reizen? De 36-jarige Deense heeft hier veel tijd voor, ze werkt niet. 
17) Denemarken is het land waar die jonge dame vandaan komt. 
18) Waar heeft de vader een hekel aan? _ Spinnen en muizen! 
19) De vijftalige is ervan overtuigd dat Wallonië heel mooi is. 
20) De man naast wie Sonia zit is haar lief. 
21) De man die van groen houdt, tekent gebouwen. 
 

 Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 

Voornaam Alex Sonia Pablo Lola 

Nationaliteit Américain Danoise Mexicain Wallonne 

Beroep DJ Sans emploi Architecte Kinésithérapeute 

Andere 
Inlichtingen 

- 2 enfants 
- il attend son fils 
- il a horreur des 
arraignées et des 
souris 
- il parle toujours 
de musique 
 

- 36 ans 
- voyage beaucoup 
- elle habite chez 
ses parents 
- son amoureux est 
américain 

- il habite dans une 
ancienne église 
- il porte un vieux 
T-shirt vert pomme 
- il lit des livres 
passionnants 
- il a envie d'aller 
nager 
- il aime le vert 

- elle parle 5 
langues 
- elle s'occupe de 
gens pauvres 
- elle a un chien et 
le regarde 
- elle est folle de 
sports aquatiques 
- elle trouve la 
Wallonie très jolie 
- elle habite à 
Mons 

Waar is zij/hij 
in het park? 

C'est l'homme qui 
est assis sur le 
banc (côté 
gauche). 

C'est la femme qui 
est assise sur le 
banc (côté droit). 

Il est couché en-
dessous de l'arbre. 

Elle est debout sur 
le pont. 

 
 
4) Les mots interrogatifs et adverbes pronominaux interrogatifs 
 
Rappel : Complète les phrases avec un des mots interrogatifs suivants. 
      Page 308, Praktijkboek 
 

Hoe vaak – Waar – Hoeveel – Hoelang – Waarom – Wanneer – Hoe laat – Wat – Wie – Hoe oud – Hoe 
 
1) Waar woon je? 
2) Hoe laat is het? _ Het is 2 uur. 
3) Wat is zijn voornaam? 
4) Wanneer speel je badminton? _ Op vrijdag. 
5) Hoe vaak bezoeken ze hun grootouders? _ 1 keer per week. 
6) Hoe gaat het met u? 
7) Hoe oud is ze? _ 17 jaar oud. 
8) Hoeveel dieren heb je thuis? 
9) Hoelang blijven ze hier? 
10) Wie is de nieuwe leerling? _ Antoine.  
11) Waarom kom je niet mee? _ Ik ben ziek! 
 
Traduis les mots interrogatifs en gras. 
      Page 309, Praktijkboek 
 
Naast wie zit je in de klas? À côté de qui ? 
Naar wie luistert ze graag? Qui ? 
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Met wie vertrekken ze op vakantie? Avec qui ? 
Op wie wacht ze? Qui ? 
Van wie houdt hij? Qui ? 
Voor wie werkt die man? Pour qui ? 

 
Souligne l’adverbe pronominal interrogatif dans les phrases suivantes. Traduis ensuite ces 
questions: 
 
Waar ben je bang voor? De quoi as-tu peur ? 
Waar gaan ze met vakantie naartoe? Où vont-ils en vacances ? 
Waar houden de meeste tieners van? Qu’aiment la plupart des jeunes ? 
Waarmee speelt dat meisje? Avec quoi joue cette fille ? 
Waartoe dient het? À quoi ça sert ? 
Waar komt ze vandaan? D’où vient-elle ?  
 
1. Réponds personnellement aux questions suivantes à l’aide d’une phrase complète en 

néerlandais. 
       Pages 309 à 311, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici quelques propositions : 

1) Met wie ga je het vaakst naar de bioscoop? 
 Ik ga het vaakst met mijn beste vriendin naar de bioscoop. 
2) Waarop wacht ze? 
 Ze wacht op de tram. 
3) Waartoe dient het Nederlands te leren? 
 Dat dient tot veel dingen: het toekomstige beroepsleven, contact met mensen en om je plan in 

Vlaanderen te trekken. 
 4) Waar heb je een hekel aan? 
 Ik heb een hekel aan mensen die nooit de waarheid durven vertellen. 
 5) Waarop antwoord je nooit? 
 Ik antwoord nooit op mails die op spams lijken. 
 6) Waar heb je zin in? 
 Ik heb zin in een grote pizza! 
 7) Waaraan denk je? 
 Ik denk aan hongersnood in de wereld. 
 8) Waartegen reed deze auto? 
 Deze auto reed tegen een politiecombi. 
 9) Waarmee ga je niet akkoord? 
 Ik ga niet akkoord als de leraars te lage punten geven. 
10) Waar komt je beste vriend(in) vandaan? 
 Mijn beste vriend(in) komt uit Suriname. 
11) Waar reis je dit jaar naartoe? 
 Dit jaar reis ik naar Nederland. 
12) Waarvan ben je zenuwachtig? 
 Ik ben zenuwachtig als ik net voor een wedstrijd een beetje moet wachten. 
13) Achter wie zit je in de klas? 
 In de klas zit ik achter Samuel. 
14) Waarin ben je niet goed? 
 In fysica ben ik helemaal niet goed. 
 
2. Lis les situations suivantes et complète les questions à l’aide de “waar + préposition” ou 

“préposition +wie”. 
      Page 311, Praktijkboek 

1) Wist je dat Aline een nieuw vriendje heeft? _ O nee, dat wist ik niet! Op wie is ze verliefd? 
2) Waaraan zal Myriam deelnemen? _ Ik weet het niet! Zeker aan een tv-spelletje. 
3) Waarover klaagt je zusje? _ Ik denk dat ze vreselijk hoofdpijn heeft. 
4) Waarvan ben je niet zeker? _ Ik weet niet of hij vanavond zal komen. 
5) Waarvan genieten mensen elk jaar? _ Van hun vakantie, natuurlijk! 
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6) Waarmee ben je bezig? _ Ik moet vandaag het huis poetsen! 
7) Waarmee kan ik u helpen, juffrouw? 
8) Fred is jaloers op zijn broer. _ Wat zeg je? Op wie is hij jaloers? 
9) Met wie vergelijk je me? _ Je weet toch dat ik die persoon niet prettig vind. 
10) Waarmee is je moeder opgehouden? _ Ze rookt niet meer. Wat leuk! 
11) Waarvoor interesseert ze zich? _ Ze houdt erg veel van kunst. 
 
3. Comment demandes-tu à quelqu’un en néerlandais …  
      Page 311, Praktijkboek 

1) de qui il a rêvé ? Van wie heb je gedroomd? 
2) ce qu’il cherche ? Waar zoek je naar? / Waarnaar zoek je? 
3) de qui il doit s’occuper ? Voor wie moet je zorgen? 
4) de quoi il parle ? Waarover spreek je? / Waar spreek je over? 
5) de quoi il est responsable ?  Waar ben je verantwoordelijk voor? /  
     Waarvoor ben je verantwoordelijk? 
6) ce qu’il regarde ? Waar kijk je naar? / Waarnaar kijk je? 
7) avec quoi il commence ? Waarmee begin je? / Waar begin je mee? 
8) en quoi il croit ? Waarin geloof je? / Waar geloof je in? 
9) ce dont il doute ? Waaraan twijfel je? / Waar twijfel je aan? 
 
4. Tu n’as pas bien compris quelque chose et tu demandes à la personne de répéter. Utilise 

chaque fois un mot interrogatif avec préposition.  
      Page 312, Praktijkboek 
a) “Ik ga niet akkoord met deze enquête.”  
 Waarmee ga je niet akkoord? / Waar ga je niet mee akkoord? 
b) “ Ze vergelijken me met hun ouders!” 
 Met wie vergelijken ze me? 
c) “ Ik ben verbaasd over haar gedrag.” 
 Waarover ben je verbaasd? / Waar ben je verbaasd over? 
d) “ Die groep neemt deel aan veel concerten.” 
 Waaraan neemt die groep deel? / Waar neemt die groep deel aan? 
e) “ De tekst gaat over daklozen.” 
 Waar gaat de tekst over? / Waarover gaat de tekst? 
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LOG 4 
      Pages 313 à 323, Praktijkboek 
 
1) Les déterminants indéfinis : enkel, ieder, elk, enig, een paar, sommige, 

beide, ander, verschillend/verscheiden, weinig, de meeste, vele(n)… 
 
Hier is een enquête over de jongeren… 
      Page 313, Praktijkboek 

Lis-la et montre que tu comprends les mots en caractères gras. 
 
Iedere leerling heeft elke dag verschillende/verscheidene hobbies. Een paar houden van sport  
Chaque             chaque différents                                     Quelques-uns 

terwijl anderen naar muziek luisteren. De meeste jongeren gaan ook uit terwijl sommigen onder  
  d’autres                              La plupart                                         certains 

hen liever met vrienden op de computer chatten. Soms doen enkele jongens en meisjes beide!  
                                                                                       quelques                           les deux 

Voor velen is het niet belangrijk wat ze doen als ze met hun vriend(inn)en zijn. Weinigen  
  beaucoup (remplaçant des personnes)                                  Peu 

beweren dat het sociale leven onbelangrijk is. Yasmine is niet de enige die dat denkt: dat is voor  
                                                                                        la seule  

hen allemaal onmisbaar. 
 
 
Synthétisons : Traduis… 
 
autre(s) beaucoup         chaque            chaque      différent(e)(s) la plupart 
les deux peu de                    quelques            quelques   seul(e)            seule(ment) 

 

ieder(e) chaque sommige(n) quelques 

elk(e) chaque enig(e) seul(e) 

ander(e) autre(s) veel/vele(n) beaucoup 

enkel(e) quelques de/het meest(e) la plupart 

beide les deux een paar quelques 

weinig(e) peu (de) verschillend(e)/verscheiden(e) différent(es) 

 
 
1. Als het nodig is, vul dan in met “E” / “EN” en pas de vormen aan indien nodig. 
      Page 314, Praktijkboek 
 
a) Sommige kinderen moeten vaak naar de dokter, maar verscheidenen zijn in topvorm. 
b) Een paar/ zijn fans van Standard terwijl anderen van Anderlecht of Brugge houden. 
c) Enkele meisjes in haar jeugdgroep gaan drie keer per week dansen. 
d) Dirk en Petra zijn beiden leden van een fietsclub. Daar hebben ze elkaar, maar ook andere vrienden 

ontmoet. 
e) De meeste groepen zijn heel leuk, maar ik heb een voorkeur voor de beginners. 
f) Ik heb elk/ boek gelezen, maar veel/ vond ik doodsaai. 
g) Volgend jaar gaan ze zeker naar een ander/ hotel omdat ze ieder/ jaar iets anders willen ontdekken. 
h) Dylan kent weinige mensen uit Egypte, maar de enige aan wie hij denkt is wel een beloftevolle 

muzikant. 
i) Sommigen doen aan sport achter hun computer, maar de meesten zijn computerfreaks. 
j) Mijn oma heeft thuis verschillende dieren: enkele zijn kalm, maar de andere kan ze niet houden! Ze 

doen wat ze willen… 
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2. Vul in met ieder(e)/elk(e) ; ander(e) ; enkel(e)/een paar ; beide ; sommige ; enig(e) ; 
verschillend(e)/verscheiden(e) ; de meest(e).  

      Page 315, Praktijkboek 
a) Het enige wat de leerlingen moeten doen is hard studeren. 
b) In Europa worden verschillende/verscheidene talen gesproken. 
c) Ik ken niet alle spelers van deze ploeg, maar enkelen / een paar / sommigen. 
d) Het spijt me, maar ik heb geen enkel exemplaar van dit boek hier! 
e) Op sommige foto’s zie je haar op vakantie, maar op andere zijn er alleen maar mooie landschappen. 
f) Volgens een onderzoek geven de meeste Belgen elk/ieder jaar veel geld uit aan hun vakantie. 

Sommige bestemmingen zijn populair: beide Spanje en Frankrijk zijn de meeste bezochte landen. 
g) De enige manier om een taal goed te beheersen is naar het land te gaan waar deze taal gesproken 

wordt!  
 h) Ken je enkele/een paar mensen hier? _ Ja, een paar / enkelen / sommigen maar niet iedereen! 
 
3. Een enquête over talen maken… 
      Pages 315 et 316, Praktijkboek 
Réponses libres 
 
Hier zijn enkele vragen. Stel die aan je klasgenoten en schrijf de resultaten op (aantal personen). 
Schrijf dan het verslag van je enquête. Gebruik daarvoor “ieder(e)/elk(e) ; ander(e) ; enkel(e)/een 
paar ; beide ; sommige ; enig(e) ; verschillend(e)/verscheiden(e) ; de meest(e)”. 
 
     Hoeveel leerlingen van je klas…  Aantal leerlingen 

1) spreken geen tweede taal?  

2) hebben een andere moedertaal dan Frans?  

3) leren graag nieuwe talen?  

4) kunnen 3 talen spreken?  

5) kunnen “Ik hou van jou!” in minimum 5 verschillende talen zeggen?  

6) zijn al naar een land gereisd waar er Engels wordt gesproken?  

7) willen later iets in verband met talen studeren?  

8) luisteren soms naar liedjes in het Nederlands?  

9) luisteren af en toe naar hun cd Kompas 4?  

10) studeren een andere taal dan Engels als tweede vreemde taal?  
 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
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2) Le sens des particules 
 
Rappelle-toi du sens de certaines particules que tu as rencontrées jusqu’ici. Quelle est la 
nuance apportée par les particules suivantes ? 
      Page 316, Praktijkboek 
 
mee    avec 
rond   autour de 
terug   re- (mouvement vers l’arrière, retour)   
uit    de (origine)  
 
binnen   à l’intérieur de 
buiten   à l’extérieur de 
weg   marque le retour, l’éloignement  
over   passer au-dessus, dépasser les limites   
 
op    sur, mouvement vers le haut 
aan    contact, proximité  
 
Complète le tableau à l’aide des particules ci-dessous :  
 

achter – af – door – na – onder – open – samen – tegen – voor 
 
après    na derrière achter 
devant / avant  voor en dessous onder 
contre    tegen à travers door 
éloigné de / terminé af ouvert open 
ensemble   samen 
 
Voici le sens de ces particules quand elles sont jointes à un autre mot. 
      Pages 317 à 320, Praktijkboek 
 
– DOOR: cette particule ajoutée à un verbe exprimant une action, un mouvement, peut donner à celui-

ci le sens de « continuer (soit dans le temps, soit dans l’espace, à travers, à fond) à faire quelque 
chose que l’on était en train de faire ». On peut donc comprendre une idée de « traverser » (le 
temps ou l’espace). 

 
 Traduis les verbes suivants :  

 doorlezen continuer à lire doorrijden continuer sa route doorspelen poursuivre la partie 
 
– NA: joint à un mot ou un verbe accentue le fait que l’action se passe après une autre. Il traduit 

l’idée de « faire après » ou de refaire. 
 
 Que signifient les verbes suivants ? 

 suivre en vélo nafietsen reraconter navertellen 
 
– VOOR = avant / pré-devant : cette particule jointe à un verbe ajoute le sens d’ “une chose qui est 

avant l’autre, une action est faite avant une autre, avant un certain moment”.  
 
 Que signifient les verbes suivants ? 

 voorbereiden préparer  voorstellen proposer, présenter 
 
– La particule ACHTER jointe à un mot de base lui ajoute le sens de arrière, après (post-). 
 
 Que signifient les verbes suivants ? 

 achterlaten laisser achterlopen retarder 
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– ONDER: peut donner le sens de « en-dessous, sous-, inférieur (l’opposé de boven-, -laag) » 
 
 Es-tu capable de traduire ? 

 ondergaan subir              de onderdirecteur le sous-directeur de onderbuik le bas-ventre 
 ondertekenen approuver, signer  het ondergoed le sous-vêtement, le dessous 
 
– AF = à partir de – séparation – en bas – en moins – partout  
 Cette particule jointe à un mot de base ajoute à celui-ci le sens de détachement, d’éloignement entre 

2 objets / personnes / faits. 
 L’éloignement / La séparation exprimé par af- est souvent accompagné d’un mouvement vers le bas. 
 La particule af- ajoute parfois le sens de faire totalement, complètement l’action. 
 
 Que signifent les verbes suivants ? 

 sauter vers le bas afspringen descendre de afstappen 
 descendre en s’agrippant afklimmen enlever de afnemen 
 enlever en cassant afbreken chercher partout afzoeken 
 payer entièrement afbetalen 
 
– La particule OPEN donne le sens de ouvrir, ouvert.  
 
 Es-tu capable de traduire ? 

 openhartig franc(hement) het openbaar vervoer les transports en commun 
 opengaan s’ouvrir openbreken forcer, fracturer 
 
– TEGEN ajoute l’idée de mettre contre quelque chose, de contact (dans le temps ou l’espace). Parfois, 

l’idée de contre reflète l’opposé du mot de base. 
 
 Es-tu capable de traduire ? 

 tegenstemmen voter contre  tegenlopen marcher mal, aller mal 
 tegenspelen jouer contre 
 
– SAMEN joint à un mot de base donne l’idée de mettre ensemble, réunir. 
 
 Que signifent les verbes suivants ? 

 samenlopen converger, concourir samenwerken collaborer, coopérer 
 samenstellen composer samenroepen convoquer 
 
 
1. Peux-tu comprendre le sens des mots suivants à l’aide des particules ? 
      Pages 320 et 321, Praktijkboek 

1) In Europa is de samenwerking tussen alle landen heel belangrijk. 
 En Europe, la collaboration entre tous les pays est importante. 
2) Kun jij die kraan opendraaien? _ Ik niet! 
 Peux-tu ouvrir ce robinet ? _ Moi pas ! 
3) Wil je het zout doorgeven, a.u.b.? 
 Veux-tu passer le sel, svp ? 
4) Ze worden voor dit werk onderbetaald. 
 Ils sont sous-payés pour ce travail. 
5) Er was een tegenwind en het vliegtuig kon niet landen. 
 Il y avait un vent contraire et l’avion n’a pas pu atterrir. 
6) Pa heeft me een stukje kaas afgesneden. 
 Papa m’a coupé un morceau de fromage. 
7) Mag de deur openblijven?  
 La porte peut-elle rester ouverte ? 
8) Vandaag moeten de kinderen de tafel afruimen. 
 Aujourd’hui, les enfants doivent débarrasser la table. 
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9) De leerling moet de tekst samenvatten. 
 L’élève doit résumer le texte. 
10) Als hij het niet met mij eens is, wil hij me altijd tegenspreken. 
 Quand il n’est pas d’accord avec moi, il veut toujours me contredire. 
11) Het was slecht weer en het feest kon niet doorgaan. 
 Il faisait mauvais et la fête ne pouvait pas continuer/ se poursuivre. 
12) Ze was de voorlaatste en haar broer de laatste. 
 Elle était l’avant-dernière et son frère le dernier. 
13) Hun onderburen maken elke avond veel lawaai. 
 Leurs voisins du dessous font chaque soir énormément de bruit. 
14) Wees persoonlijk, probeer de anderen niet na te volgen. 
 Sois authentique, essaie de ne pas imiter les autres. 
15) Ik dank u bij voorbaat! 
 Je vous remercie d’avance ! 
 
2. Complète les phrases à l’aide d’une des particules données. Sois vigilant(e) pour 

respecter le sens que donne la particule, cela t’aidera. Si tu hésites, consulte un 
dictionnaire ou ton / ta prof. Il se pourrait que plusieurs réponses soient admissibles ; 
tout dépend du sens donné à la phrase. 

      Page 322, Praktijkboek 
 

aan – door – na – samen – tegen – voor 
 
1) Ines brengt vaak haar vakantie in Polen door. 
2) Kerstmis is een heel leuk feest want het brengt de familie samen. 
3) Ik stel voor dat we vanmiddag een ijsje gaan eten. 
4) Wat is het tegengestelde van “gelukkig”? 
5) Wie heeft dit liedje samengesteld? 
6) Er was een probleem met mijn bagages en ze zijn twee dagen later aangekomen. 
7) Hoe kunnen ze zo’n ramp voorkomen? 
8) Wat betekent dat woord? _ Geen idee! Ik ben het nog nooit tegengekomen. 
9) Al de buslijnen rijden samen aan het station: het is het eindpunt. 
10) Mevrouw Stevens is Jo nagelopen omdat hij zijn sleutels was vergeten. 
11) De toeristen hebben de hele stad doorgelopen, maar konden het kasteel niet vinden! 
12) Om haar huiswerk op tijd te kunnen inleveren, moest ze de hele nacht doorwerken. 
13) Dat kon ik niet doen! Ik werd in mijn plannen tegengewerkt. 
14) Om een project te slagen moet iedereen samenwerken. 
 
3. Complète avec un des mots donnés. Attention, il faut parfois conjuguer les verbes ou 

accorder les adjectifs et les noms. Si le verbe est séparable, à toi de placer la particule au 
bon endroit. 

      Page 322, Praktijkboek 
 

afruimen – afwezig – doorbladeren – (het) nadeel – nadenken – onderaan – ondertekenen (verbe 
inséparable) – openlucht – (het) voordeel – (het) voorjaar – (de) voorkeur 

 
a) Ik bladerde de tijdschriften door, maar ik las ze niet echt. 
b) Die situatie heeft veel voordelen maar ook enkele nadelen: daarom kan ik geen beslissing nemen. 
c) Van wie is die brief? _ Ik weet het niet. Niemand heeft die ondertekend. 
d) Wat staat er onderaan dit blad? Ik kan het niet lezen. 
e) Kun jij de tafel afruimen? 
f) Ons hotel was echt goed, er was zelfs een openlucht zwembad.  
g) Mijn lievelingsseizoen is het voorjaar. En het jouwe? 
h) Ik hou van alle soorten muziek, ik heb geen voorkeur. 
i) Wie was gisteren afwezig? 
j) Je gaat altijd te vlug en maakt veel fouten! Denk toch een beetje na. 
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4. Outre les mots des exercices précédents, il en existe une multitude d’autres qui 
fonctionnent de la même manière. À l’aide de ton dictionnaire, recherche pour chaque 
particule minimum 2 mots que tu décomposes pour en expliquer la signification. 

      Page 323, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici quelques exemples :  
 
Exemple : 
doorhakken = trancher (à la hache)  hakken: donner des coups de hâche + DOOR: à travers 
 
Particule Mot en 

néerlandais 
Mot de base Particule Signification du 

mot composé 

DOOR doorgeven geven: donner door: à travers transmettre 

VOOR voorstudie studie: étude voor: avant étude préparatoire 

ACHTER achterhalen halen: aller chercher achter: derrière, après rattraper, retrouver 

ONDER ondersteunen steunen: appuyer onder: sous, en-dessous soutenir 

AF aftekenen tekenen: dessiner af: éloignement, séparation  finir de dessiner 

OPEN opendraaien draaien: tourner open: ouverture ouvrir en tournant 

NA nablijven blijven: rester na: après rester en retenue 

TEGEN tegendeel deel: partie tegen: contre, opposition contraire 

SAMEN samenroepen roepen: appeler samen: ensemble convoquer 
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LOG 5 
      Pages 324 à 332, Praktijkboek 
 
1) Les différents usages du pronom « on » français 
      Page 324, Praktijkboek 
 
Complète la traduction des exemples suivants. 
 
– IK : la personne parle uniquement d’elle-même. 

 Dit was heel moeilijk ; ik ben geen twintig meer! 
  On n’a plus vingt ans. 
 
– JE se rapporte à la personne à qui on s’adresse. 

 Nu zou je beter zwijgen. 
  On ferait mieux de se taire maintenant. 
 
– WE s’emploie quand la personne qui parle s’identifie à d’autres personnes ou à un groupe dont elle 

fait partie. 

 Zonder internet kunnen we niet meer leven. 
  On ne peut plus vivre sans Internet. 
 
– ZE s’utilise quand le locuteur veut marquer une distance, ne pas s’inclure dans le groupe“ON”. 

 In Wallonië vinden ze het Nederlands moeilijk. 
  On trouve le néerlandais difficile en Wallonie. 
 
– La structure “ZIJN TE + infinitif” peut aussi être utilisée, mais elle est très formelle. 

 In Rome is het Collosseum te zien. 
  On peut voir le Colysée à Rome. 
 
– Le mot MEN est la traduction littérale de « ON ». Toutefois, elle est désuète et utilisée uniquement 

dans un langage formel écrit ou juridique. 

 Men moet nu meertalig zijn om een job te vinden. 
  On doit maintenant être polyglotte pour trouver un job. 
 
1. Complète avec le pronom qui convient (ik, je, hij/ze, we, ze). Justifie ta réponse 

oralement. 
      Pages 324 et 325, Praktijkboek 

a) Je kan hier niet roken. (On s’adresse à la personne qui fume notamment.) 
b) We zijn nu weg! (La personne qui parle s’en va aussi – avec les autres.) 
c) We/Ze werken elke dag heel hard, maar verdienen ongelukkig niet veel. 
 (We si la personne s’inclut dans le groupe ; ze si elle s’en exclut.) 
d) In Amerika lijden ze veel aan obesitas. (La personne qui parle n’est pas Américaine.) 
e) ’s Morgens ontbijt ik niet, geen honger! (Le locuteur parle de lui-même uniquement.) 
f) Morgen verwachten we licht bewolkt en koud weer. 
 (Le locuteur se réfère à un endroit qui le concerne ainsi que les autres.) 
g) Je/Ik kan hem nooit vertrouwen. 
 (Ik si le locuteur parle de lui ; je s’il s’adresse à une tierce personne.) 
h) Ik hoop dat je morgen zal kunnen vertrekken. (Se rapporte à la personne à qui on s’adresse.) 
i) Waarom sparen we/ze? Voor later? (We si la personne s’inclut dans le groupe ; ze si elle s’en exclut.) 
j) Ik probeer mijn best te doen. (Le locuteur parle de lui-même uniquement.) 
k) We doen ons best om ons bezig te houden. (La personne s’inclut dans le groupe dont il est question.) 
l) Dat doen ze overal in Amerika. 
 (Le locuteur parle d’un groupe dont il ne fait pas partie : les Américains.) 
2. Relie les phrases en néerlandais avec leur traduction et replace les verbes manquants 

parmi les suivants : 
      Page 325, Praktijkboek 
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begrijpen – bereiken – doen – gewerkt – was 

 
1) Die stad is niet gemakkelijk te bereiken:  b) On ne sait pas facilement atteindre cette  
  er wordt overal gewerkt.   ville : on travaille partout. 
2) We gaan weg! Er is hier niets te doen! c) On s’en va ! On n’a rien à faire ici! 
3) Dat is niet te begrijpen. d) On n’y comprend rien. 
4) Het was niet te geloven. a) On n’y croyait pas ! 
 

1 2 3 4 

b c d a 
 
3. Traduis en néerlandais. Note toutes les possibilités s’il y en a plusieurs. 
      Page 325, Praktijkboek 
a) On le cherche partout. 
 Hij wordt overal gezocht. 
b) Ici, on ne peut pas entrer ! 
 Hier mag je niet binnenkomen! 
c) On a fermé le magasin. 
 De winkel wordt gesloten./Ze hebben de winkel gesloten. 
d) On a eu de la chance. 
 We hebben geluk gehad. 
e) Peut-on quitter l’école ? 
 Mogen we school verlaten? 
 
 
2) Zonder te / Na te / Door te / Voor te / + infinitif 
 
1. Complète les phrases suivantes en choisissant parmi les éléments suivants : 
      Page 327, Praktijkboek 
 
zonder een beetje na te denken – door gezond te eten – na hard gefeest te hebben – zonder de regels 

te volgen – voor het eten te kunnen klaarmaken – door veel alcohol te drinken 
 
1) Na hard gefeest te hebben, moeten ze alles opruimen. 
2) Voor het eten te kunnen klaarmaken, gaat papa de ingrediënten kopen. 
3) Door veel alcohol te drinken, kan Greg er verslaafd aan worden. 
4) Zonder een beetje na te denken, zegt hij altijd stommiteiten. 
5) Die ploeg speelt altijd zonder de regels te volgen. 
6) Veel ziektes zouden vermeden kunnen worden door gezond te eten. 
 
2. Complète par om / door / na / voor / zonder. 
      Page 327, Praktijkboek 
1) Diane werd gepest na haar mening bekendgemaakt te hebben. 
2) Hoe is het mogelijk fit te blijven zonder soms een beetje aan sport te doen? 
3) Tugba en Leila nemen graag deel aan stages om nieuwe mensen tegen te komen. 
4) Ze voelde zich totaal ongerust voor met haar examens klaar te zijn. 
5) Ze vernam wat er in Hongarije was gebeurd door naar de radio te luisteren. 
6) Hij heeft heel mooie cijfers op school door hard te werken. 
7) Voor het vliegtuig te nemen, moesten we al de koffers pakken. 
8) Na de auto te hebben getankt kon ik uiteindelijk vertrekken. 
9) Na te veel gevaarlijke molens te proberen is het normaal dat je hoogtevrees hebt. 
10) Om deze wedstrijd te winnen zal je heel hard moeten trainen. 
 
3. Termine ces phrases. 
      Page 327, Praktijkboek 
Réponses libres ; voici quelques exemples : 
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a) Kan je gelukkig worden zonder rijk te zijn? 
b) Annie wil veel geld verdienen door het hele jaar een studentenjob te hebben. 
c) Hij ging eindelijk naar bed na de hele avond op de Playstation te hebben gespeeld. 
d) De jongeren zouden graag een interessante job willen zonder te veel te moeten werken. 
e) Ze hebben een prachtige wedstrijd gespeeld na de eerste helft te hebben verloren. 
f) Yves wil beroemd worden door op de scene op te treden. 
g) Ze gebruiken hun computer om wat informatie voor hun spreekbeurt te zoeken. 
h) Ze was erg moe na de hele dag te hebben gewerkt. 
i) Onze vriendin zou graag fit blijven door in een fitnesszaal te trainen. 
 
 
3) Les pièges du néerlandais 
 
1. Pluriel en français  Singulier en néerlandais 
      Page 328, Praktijkboek 

Voici quelques mots qui sont très souvent au pluriel en français et qui restent singuliers en néerlandais. 
Écris leur traduction si tu ne t’en souviens plus. 
 
het applaus   de bagage   de brandweer 
les applaudissements  les bagages   les pompiers  
 
de bril     het commentaar   de conclusie 
les lunettes   les commentaires  les conclusions  
 
het contact   de euro*  het fruit 
les contacts   les euros  les fruits 
 
het haar   het huiswerk  de kritiek 
les cheveux  les devoirs  les critiques 
 
het nieuws    de raad  de schaar 
les nouvelles  les conseils  les ciseaux 
 
de schade   het speelgoed   het vuilnis 
les dégâts   les jouets   les ordures 
 
* Rappelle-toi : les unités de mesure (poids, longueur, monnaie, …) restent au singulier. 
 
Mais le contraire peut parfois aussi exister… 
 
de Middeleeuwen le Moyen-Âge 
 
Es-tu capable de retrouver les mots manquants dans ces phrases et de compléter cette 
grille ? 
      Pages 328 et 329, Praktijkboek 
1. Waar stort de gemeente het vuilnis? 
2. Hartelijk bedankt voor de goede raad. 
3. Ik heb veel kritiek gehoord.  
4. Is de brandweer uiteindelijk gekomen om het vuur te blussen? 
5. Heb je nog veel lessen en huiswerk? 
6. Bedankt voor het warme applaus. 
7. Is de schade enorm? 
8. Was hun commentaar positief of negatief? 
9. Nu is het tijd om conclusie te trekken. 
10. Veel Vlaamse kastelen dateren van de Middleeeuwen. 
11. Waar is je bagage? Nu moeten we naar de luchthaven gaan. 
12. Waar ligt mijn bril? Ik heb hem nodig om te kunnen lezen. 
13. Ik heb goed nieuws! Ik heb het toernooi gewonnen! 
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14. Eruit eten is heel gezond! 
15. Zo’n cadeau kost zeker 20 euro.  
16. Hebben jullie nog contact met elkaar? 
17. Ouders kopen te veel speelgoed voor Sinterklaas. 
18. Waarom heb je je haar zo kort geknipt? 
19. Wie heeft een schaar om die bladen te knippen? 
 

                    1   

                    V   

                 2   U   

               3 K R I T I E K 

                 A   L   

        4       5  A   N   

        B   6 7 S C H A D E  I   

      8  R   A    U  9   S   

      C  A   P    I  C      

      O  N   P    S  O      

     10 M I D D E L E E U W E N      

      M  W   A    E  C      

11 B A G A G E  E   U  12 B R I L      

     13 N I E U W S    K  U      

 14 F R U I T  R         S      

      A      15     I      

 16 C O N T A C T 17 S P E E L G O E D     

      R   18   U           

      19 S C H A A R           

         A   O           

         A              

         R              
 
 
2. Le néerlandais aime les sous-entendus 
      Page 330, Praktijkboek 

Dans des phrases qui contiennent une forme verbale en fin de phrase (un infinitif, une particule), il arrive 
que le verbe tombe et soit sous-entendu. Ceci est plus particulièrement vrai dans la langue parlée quand 
le sens de la forme verbale est plus qu’évident. Retrouve le verbe sous-entendu dans ces petites 
phrases : 
 
1) Mag ik de melk? hebben 
2) We mogen het zebrapad hier over. oversteken 
3) Ik kan vandaag niet weg. gaan 
4) Ze kunnen niet meer buiten. gaan 
5) Ik kan vandaag met jullie mee. komen 
6) Mogen we binnen? treden/komen 
7) Dat venster moet open. gaan/zijn 
8) Wie wil naar huis? komen/gaan 
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3. Certaines tournures diffèrent d’une langue à l’autre. 
      Page 330, Praktijkboek 

Essaie de traduire ces phrases oralement. Tu verras que c’est intéressant de voir que la façon de penser 
d’une langue à l’autre peut parfois être très différente. Souligne également l’élément de la phrase qui 
diffère d’une langue à l’autre OU prends note sur les pointillés de l’élément qui diffère en français.  
 
1) Ik ben begonnen te werken. J’ai commencé 
2) Ik heb het druk.  Je suis pressé 
3) We vertrekken veertien dagen op vakantie.  quinze jours 
4) Loop naar de maan! Va au diable ! 
5) Ik ben pas vertrokken.  Je viens de … + participe passé en ndls. 
6) Ik denk van wel.  Je le pense. / Je pense que oui. 
7) Wie is van plan mij te helpen?  a l’intention de 
8) Het is koud vandaag.  Il fait froid. 
9) Het spijt me.  En français, “je” est sujet, CIV en néerl. 
10) Ik zal je missen.  Tu vas me manquer. 
11) Ze is voor haar vierde jaar geslaagd.  Elle a réussi. 
12) Ze lachte groen.  Elle riait jaune. 
13) Ze zwemmen in het geld.  Ils roulent sur l’or. 
14) Ik wil een bruin brood, aub.  un pain gris 
15) Kunnen we hier stoppen?  Pouvons-nous nous arrêter ... ? 
16) Informeer misschien om hierover meer te weten. Informe-toi ... 
17) Waarom maken jullie ruzie?  Pourquoi vous disputez-vous ? 
18) Het is halfdrie, denk ik.  2h30 
 
4. Les prépositions n’ont pas toujours leur équivalent… 
      Pages 331 et 332, Praktijkboek 

D’une langue à l’autre, les prépositions utilisées peuvent différer. Essaie de choisir la préposition correcte 
parmi les phrases courantes suivantes que tu pourrais très facilement entendre en pays néerlandophone !  
 
REEKS 1 
 

bij – met – met – op – op – op – om – onder – over – tot – uit – van – voor – tegen 

 
1) Ik ben familie van hen. 
2) Tot de volgende keer! 
3) Volgend jaar ga ik met pensioen. 
4) Ben je bang voor spinnen? 
5) Mijn leven staat toch niet op het spel. 
6) We beginnen altijd met het moeilijkste. 
7) We zijn net op tijd. 
8) Nu staan ze rug tegen rug. 
9) Dat kunnen we onder ons regelen. 
10) Ik drink uit de fles. 
11) Moet ik om hulp vragen? 
12) Op maandag werk ik niet. 
13) Werk je bij De Lijn? 
14) Over welk thema gaat het vandaag? 
 
REEKS 2 
 

achter – bij – bij/met – met – om – op – op – over – over – van – voor 

 
1) Gefeliciteerd met je verjaardag! 
2) Ik blijf bij mijn idee. 
3) Wat is je mening over zijn standpunt? 
4) Wacht op mij, alsjeblieft! 
5) Wie zorgt voor de drankjes? 
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6) Hij telefoneert om de vijf minuten. 
7) We zitten achter de computer. 
8) Over veertien dagen kom ik terug. 
9) Kan ik je bij/met je huiswerk helpen? 
10) Ik hou zoveel van jou! 
 
REEKS 3 … zonder keuze! 
 
1) Ik wil een medaille op de Olympische Spelen. 
2) Kom je met de fiets? 
3) Ik blijf altijd op dezelfde plaats. 
4) Moet ik al dat van buiten leren? 
5) Die deur is op slot. 
6) Op het ogenblik ben ik thuis. 
7) Hou op met schrijven! 
8) Ze zijn echt verliefd op elkaar. 
9) Ik ben bezig met de computer. 
10) Ik ben trots op jou! 
11) Ik heb nooit van haar gehoord. 
12) Waarom leveren ze zo veel kritiek op mij? 
13) Die gsm is van mij. 
14) Op dieet gaan is zeker niet gemakkelijk. 
15) De trein met bestemming Leuven rijdt het station binnen. 
16) Hij woont op de tiende verdieping. 
17) Wie is jaloers op mij? 
18) Op het gebied van wetenschappen wordt er veel onderzocht. 
 
 
 


