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Module 2 – uitwerkingen 
Spelling bij 7e druk 

 

 2-01x 
 

 

 1  onregelmatig  > vinden – vond -gevonden  

 2  onregelmatig  > zingen – zong - gezongen 

 3  regelmatig    > verwachten – verwachtte - verwacht 

 4  regelmatig    > pluizen – pluisde – gepluisd (pluisjes afgeven) 

   onregelmatig  > pluizen – ploos – geplozen (uitzoeken) 

 5  regelmatig    > graaien – graaide - gegraaid 

 6  onregelmatig  > nemen – nam - genomen 

 7  regelmatig    > antwoorden – antwoordde - geantwoord 

 8  onregelmatig  > kijken – keek - gekeken 

 9  regelmatig    > zagen – zaagde - gezaagd 

10  regelmatig    > surfen surfte (surfde) – gesurft (gesurfd)  

11  onregelmatig  > zijn – was / waren - geweest  

12  onregelmatig  > rijden – reed - gereden 

13  onregelmatig  > kopen – kocht - gekocht 

14  regelmatig    > rennen – rende - gerend 

15  regelmatig    > toasten – toastte - getoast 

 

 2-02x 
 

 

 1   gaan 

 2   shoppen 

 3   raden 

 4   speechen 

 5   buigen 

 

 6  ontvreemden 

 7  bewaren 

 8  verzinnen 

 9  graven 

10  kanoën 

1 (ik) ga 

2 (ik) shop 

3 (ik) raad 

4 (ik) speech 

5 (ik) buig 

 

6 (ik) ontvreemd 

7 (ik) bewaar 

8 (ik) verzin 

9 (ik) graaf 

10 (ik) kano 
 

 

 

 2-03x 
 

 

 1  logeer 

 2  ontvangt 

 3  ontvangt 

 4  is – opbloeit 

 5  zijn 

 6  blijft 

 7  word 

 8  bezoek 

 9  waai 

10  geef - heb 
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 2-04x 
 

 

 1  helpt je (stam + t) 

 2  je betaalt (stam + t) 

 3  Vind je (alleen de stam; je = jij) 

 4  Je vindt (stam + t). 

 5  Hij verzint (stam + t) 

 6  Het wordt (stam + t); je aanmeldt (stam + t) 

 7  Zij vertegenwoordigt (stam + t) 

 8  Dat blijkt (stam + t) 

 9  Wilt u (stam + t) 

10  Wie ... verwent (stam + t); krijgt (stam + t) 

11  Betaalt je bedrijf (stam + t) 

12  De wind suist (stam + t) 

 

  2-05x 
 

 

 1  leidt hij (stam + t) 

  2  het korps wordt (stam + t) 

  3  hij uitkraamt (stam + t) 

  4  Zij rijdt (stam + t) 

  5  Deze advocaat behartigt (stam + t) 

 6  Het bevreemdt (stam + t); hij twijfelt (stam + t) 

 7  Rijd jij (alleen de stam; jij = je) 

 8  wat gebeurt (stam + t) 

 9  De tegenpartij erkent (stam + t) 

10  Het komt (stam + t) 

11  Wil jij (alleen de stam; jij = je) 

12  Hij vindt (stam  t)  

 

 2-06x 
 

 

 1  je … incheckt (stam+t) 

 2  Dit bouwbedrijf sponsort (stam+t) 

 3  … crost (stam+t) hij 

 4  … bruncht (stam+t) hij 

 5  … cancelt (stam+t) zij 

 6  … dat hij … bodybuildt (stam+t) 

 7  Mijn broer downloadt (stam+t) 

 8  Fix (alleen stam: je = jij) jij …?  

 9  Dit bedrijf recyclet (stam+t) 

10  Mijn zus zapt (stam+t) 

 

 2-07x 
 

 

 1  bruncht hij (stam + t) 

 2  bridget hij (stam + t) 

 3  de buurman (hij) barbecuet (stam + t) 

 4  Mijn vader (hij) golft (stam + t) 

 5  loungen zij (meervoud), lounget zij (enkelvoud:stam + t) 

 6  De teamleider managet (stam + t) 

 7  Narja restylet (stam + t) 

 8  Upgrade (alleen stam: je = jij) jij  

 9  Mijn oma scrabbelt (stam+ t) 

10  Bob (alleen stam: je = jij) jij; bob (alleen de stam)1  
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 2-08x 
 

 

 1  De directeur heette (stam+te) 

 2  Hij baseerde (stam+de) 

 3  Hij rustte? (stam+te) 

 4  Onze vereniging verpachtte (stam+te) 

 5  De veerboot stootte (stam+te) 

 6  Hij ontvluchtte (stam+te) 

 7  De wind suisde (stam + de) 

 8  Het tochtte (stam+te) 

 9  Het vliegtuig stortte (stam+te) 

10  Hij trachtte (stam+te); lukte (stam+te) het 

11  … tobde (stam+de) hij 

12  Men vermoedde (stam+de) 

13  Het mistte (stam+te); wij misten (stam+ten) 

14  … schrobde (stam+de) iedereen 

15  Ik verwachtte (stam+te) 

16  De schoonmaakdienst stofzuigde (stam+de) 

17  Vorige week proefvaarde (stam+de) 

18  Het bevreemdde (stam+de) mij 

19  De voetbalbond gelastte (stam+te)… af. 

20  Deze kunstschilder creëerde (stam+de)  

 

 

 2-09x 
 

 

 1  Men prees hem voor ...  

   (prijzen – prees – geprezen  = gunstig oordelen) 

   (prijzen – prijsde – geprijsd  = van een prijskaartje voorzien) 

 2  Wij boden hem ...  

   (bieden – bood – geboden) 

 3  Hij zwoer bij hoog en bij laag 

   (zweren – zwoer – gezworen = een eed doen) 

   (zweren – zweerde/zwoor – gezworen = etteren) 

 4  De politie ploos de zaak ...  

   (pluizen – ploos – geplozen = nauwkeurig zoeken) 

   (pluizen – pluisde – gepluisd = pluisjes afgeven) 

 5  Door zijn optreden bedierf hij de sfeer.  

   (bederven – bedierf – bedorven) 

 6  De verdachte zweeg in alle talen. 

   (zwijgen – zweeg – gezwegen) 

 7  De staatssecretaris besloot in te grijpen. 

   (besluiten – besloot – besloten) 

 8  Het ijs smolt eerder dan wij dachten. 

   (smelten – smolt – gesmolten) 

   (denken – dacht – gedacht) 

 9  De student koos eieren voor zijn geld. 

   (kiezen – koos – gekozen) 

10  De storm blies de caravan bijna van de weg. 

   (blazen – blies – geblazen) 

 

 

 

 

 



  Module B  -  Spelling 
 

4 

 

 2-10x 
 

 

 1  Men pushte (stam+te) 

 2  … finishte (stam+te) hij 

 3  Hij … spurtte (stam+te) 

 4  Het gekaapte toestel crashte (stam+te) 

 5  Hij racete (stam+te) 

 6  … promootte (stam+te) hij 

 7  Mijn zus shampoode (stam+de) 

 8  Deze zwartwerker whitewashte (stam+te) 

 9  Dat swingde (stam+de) 

10  Wij toastten (stam+ten) 

11  Zij googelde (stam + de) 

12  Hij downloadde (stam + de)  

 

 

 2-11x 
 

 

 1  heeft geknoeid (i zit in ’t kofschip, maar telt niet mee; dus d) 

 2  hebben ontdekt (k zit in ’t kofschip, dus t) 

 3  hebben opgeknapt (p zit in ’t kofschip, dus t) 

 4  wordt verwend (n zit niet in ’t kofschip, dus d) 

 5  hebben overtuigd (g zit niet in ’t kofschip, dus d) 

 6  heeft geregeld (l zit niet in ’t kofschip, dus d) 

 7  geflest wordt (s zit in ’t kofschip, dus t) 

 8  heb gevist (s zit in ’t kofschip, dus t) 

 9  heeft toegepast (s zit in ’t kofschip, dus t) 

10  heeft verwijderd (r zit niet in ’t kofschip, dus d) 

11  heeft gegrist (s zit in ’t kofschip, dus t) 

12  is geblazen (onregelmatig werkwoord) 

13  heeft uitgewerkt (p zit in ’t kofschip, dus t) 

14  wordt bepaald (l zit niet in ’t kofschip, dus d) 

15  is opgelaaid (i zit in ’t kofschip, maar telt niet mee; dus d) 

 

 

 2-12x 
 

 

 1  heeft gerugbyd (rugbyen - rugbyde - gerugbyd)  

 2  heeft gefaxt (faxen - faxte - gefaxt) 

 3  heeft gedeletet (deleten - deletete - gedeletet) 

 4  heeft gebridged [of: heeft gebridget] 

 5  heeft gecoacht (coachen - coachte - gecoacht) 

 6  hebben gebingood (bingoën - bingode - gebingood)  

 7  is gebreakdancet (breakdancen - breakdancete - gebreakdancet) 

 8  heb gesaved (saven - savede - gesaved)  

 9  heb ge-e-maild (e-mailen - e-mailde - ge-e-maild) 

10  wordt geplaybackt (playbacken - playbackte - geplaybackt) 

11  was gecanceld (cancelen - cancelde - gecanceld) 

12  heb getimed (timen - timede - getimed) 

13  heb geïnternet (internetten - internette - geïnternet)  

14  heeft gewaterpolood (waterpoloën - waterpolode - gewaterpolood) 

15  hadden gelyncht (lynchen - lynchte - gelyncht) 
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 2-13x 
 

 

 1  de opgerichte vereniging 

 2  dat afgetobde vrouwtje 

 3  de verontruste ouders 

 4  de pas aangeschafte auto 

 5  de verlichte winkelstraat 

 6  de uitgebrande caravan 

 7  de verlate reizigers 

 8  de gebarsten vaas (slot -n, omdat barsten onregelmatig is) 

 9  de vergrote foto 

10  het gestrande zeilschip 

 

 

 2-14x 
 

 

 1  kijkt u (stam + t)  

 2  wordt (stam + t); opgebouwd (volt. dw.; w zit niet in 't kofschip) 

 3  doe (gebiedende wijs; alleen de stam) 

 4  neuriënd (td) 

 5  is bevoorraad (volt. dw.; d zit niet in 't kofschip) 

 6  vertwijfeld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip) 

 7  werd uitgewuifd (v van wuiven zit niet in 't kofschip; dus d) 

 8  werd getackeld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip; dus d) 

 9  hij zal aanvaarden (gehele werkwoord; zal = pv) 

10  de krant vermeldde (pv verleden tijd: stam + de) 

11  de aangepaste ingang (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; dus zo 

   kort mogelijk schrijven: 1x t); beantwoordt (pv, tegenw. tijd; stam + t) 

12  wie kon dat nu vermoeden (gehele werkwoord; kon = pv) 

1 3  heeft uitgelegd (volt, dw.; g zit niet in 't kofschip; dus d) 

14  ons uitgebreide ontbijtbuffet (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; 

   dus zo kort mogelijk schrijven) 

15  zijn vermolmd (volt. dw.; m zit niet in 't kofschip; dus een d) 

 

 

 2-15x 
 

 

 1  word niet boos, Jan! (alleen de stam: gebiedende wijs enkelvoud) 

 2  wij moesten (pv) wachten (hele werkwoord) 

 3  gedoucht (voltooid deelwoord, ch zit in ’t kofschip, dus t)  

 4  beschikt (pv; tegenw. tijd; stam + t) 

 5  een verfijnd antwoord (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; n zit niet 

   in 't kofschip; dus een d) 

 6  huilend (tegenwoordig deelwoord; laatste letter altijd een d) 

 7  is bedoeld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip; dus een d)  

 8  stonden (onregelmatig werkwoord) 

 9  is gewend (volt. dw.; n zit niet in 't kofschip; dus een d) 

10  herkent (pv, tegenw. tijd; stam + t) 

11  moesten (pv) zich melden (hele werkwoord) 

12  biedt (pv, tegenw. wijd; stam + t) 

13  wij zullen (pv) trachten (hele werkwoord)  

   de schade te vergoeden (hele werkwoord na te) 

14  werd opgerold (l zit niet in ’t kofschip, dus d) 

15  werd (pv verleden tijd; onregelm. werkwoord); 

   gedimd (volt. dw.; m zit niet in 't kofschip; dus een d) 
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 2-16x 
 

 

 1  worden ontwikkeld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip; dus een d) 

 2  de voorzitter heette (stam+te) 

 3  schijnt (pv, tegenw. tijd; stam t) 

 4  maakt u (pv, tegenw. tijd; stam + t) 

 5  heb geproefd (volt. dw.; v van proeven zit niet in 't kofschip; dus een d) 

 6  lijkt (pv, tegenw. tijd; stam + t); 

   geschikt (volt. dw.; k zit in 't kofschip; dus een t) 

 7  werd (pv, verleden tijd; onregelmatig werkwoord) 

   gestemd (volt. dw.; m zit niet in 't kofschip; dus een d) 

 8  zijn afgewaaid (volt. dw.; i telt niet mee in 't kofschip; dus een d) 

 9  heeft aangesteld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip; dus een d) 

10  heeft beloofd (volt. dw.; v van beloven zit niet in 't kofschip; dus een d) 

11  de langverwachte gasten (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; dus 

   zo kort mogelijk schrijven). 

12  wordt (pv, tegenw. tijd; stam + t) 

   behandeld (volt. dw.; l zit niet in 't kofschip; dus een d) 

13  de ingerichte school (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; dus 

   zo kort mogelijk schrijven). 

14  het vergrote lokaal (volt. dw. gebruikt als bijv. naamwoord; dus 

   zo kort mogelijk schrijven). 

15  finishte (pv, verleden tijd; stam + te; sh-klank zit in 't kofschip; dus te) 

 

2-17x 
 

 

 1  Het bevreemdt (pv, t.t., stam + t) 

 2  Hij evenaart (pv, t.t., stam + t) 

 3  zij erkent (pv, t.t., stam + t) 

 4  zij heeft erkend (volt. dw.; n zit niet in 't kofschip; dus een d)  

 5  gebeurt iets (pv, t.t., stam + t) 

 6  is het al gebeurd (volt. dw.; r zit niet in 't kofschip; dus een d) 

 7  de kandidaat giste (pv, v.t., stam + te) 

 8  men ploos (pluizen, pv, v.t.; onregelmatig werkwoord) 

 9  wat pluisde (pluizen, pv, v.t., stam + de; z zit niet in 't kofschip; 

   dus de) 

10  dat went (pv, t.t., stam + t) 

11  hij is eraan gewend (volt. dw.; n zit niet in 't kofschip; dus d) 

12  het schip wendt (pv, t.t., stam + t) 

13  heeft gewend (volt. dw.; n zit niet in 't kofschip; dus een d) 

14  De winkelier prijsde (pv, v.t.; stam + de; z zit niet in 't kofschip; 

   dus de) 

15  De coach prees (pv, v.t.; onregelmatig werkwoord) 
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2-18x 
 

 

 1  begon (verleden tijd van onregelmatig werkwoord) 

   gebruikte (stam + te). 

 2  verwerkt (voltooid deelwoord, k zit in ’t kofschip, dus t) 

 3  vind (alleen stam: je = jij) jij   

   gefabriceerd (voltooid deelwoord, r zit in niet ’t kofschip, dus d) 

 4  veroudert (stam + t) 

   verdwijnt (stam + t) 

 5  werd (verleden tijd van het onregelmatige werkwoord) 

   gerecycled (voltooid deelwoord, l zit niet in ’t kofschip, dus d) 

 6  verbrand (voltooid deelwoord, d zit niet in ’t kofschip, dus d) 

   verandert (stam + t) 

 7  bezighoudt (stam + t) 

   geïnvesteerd (voltooid deelwoord, r zit in niet ’t kofschip, dus d) 

   beperken (hele werkwoord na te) 

 8  gebeurt (stam + t) 

   vervuild (voltooid deelwoord, l zit niet in ’t kofschip, dus d) 

 9  verwordt (stam + t) 

   belandt (stam + t) 

10  scheidt (stam + t) 

   vermindert (stam + t) 
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 2-19x 
 

 

 1  de Eerste en de Tweede Kamer 

 2  Mieke en Frits gaan in de herfst op vakantie. 

 3  De zanger Pavarotti logeerde in Hotel De Gouden Leeuw. 

 4  Wie kent niet het sprookje Sneeuwwitje en de zeven dwergen? 

 5  Witte Donderdag is de dag die aan Goede Vrijdag voorafgaat. 

 6  Wie niet in Sint-Nicolaas, de Kerstman en de paashaas gelooft, is 

   een ongelovige thomas. 

 7  De aanleg van de hsl door het Groene Hart kostte veel geld. 

 8  De hulpverleners van het Rode Kruis kwamen net op tijd. 

 9  De Italiaanse hoofdstad is een juweel. 

10  ANWB-leden krijgen leuke extra's bij een bezoek aan Euro Disney. 

 

 

 2-20x 
 

 

 1  het ministerie van Onderwijs 

 2  een derdewereldland 

 3  het programma Word 

 4  de Commissie-Jansen 

 5  bv (besloten vennootschap) 

 6  een islamitische school 

 7  voorjaar en herfst 

 8  mevrouw J. Draad-van den Berg 

 9  een sinterklaascadeau 

10  de Canadese dollar 

11  de kerstvakantie 

12  de Bijbel en de Koran; naast: een bijbel en een koran 

13  De Telegraaf en de Volkskrant 

14  het sprookje van Hans en Grietje 

15  een uitje naar Walibi 

16  een colablikje 

17  een paracetamolletje slikken 

18  middeleeuwse toestanden 

19  de Tweede Kamer 

20  een actie van Greenpeace 
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 2-21x 
 

 

 1  de ware jozef ontmoeten 

 2  uitkijken naar de lente 

 3  het Suikerfeest 

 4  een verregende pinkstervakantie 

 5  aan alzheimer lijden 

 6  het monument op de Afsluitdijk 

 7  een Limburgse vlaai 

 8  een echte kaaskop 

 9  een iPhone 

10  een tomtom 

11  Amsterdam-Centraal 

12  Kleinduimpje 

13  het Groene Boekje 

14  een oosters restaurant 

15  de Zuid-Afrikaanse steppen 

16  een expeditie naar Mars 

17  een lieveheersbeestje 

18  een romantisch weekend 

19  de uitleg van de imam 

20  de Randstad 

 

 

 2-22x 
 
 
 
 

 

1 Zevenhonderd plus vier is zevenhonderdvier.  

2 Een tweederdemeerderheid is vereist. 

 [naast: twee derde van de bevolking] 

3 Een jaar telt 365 dagen. 

4 Hij stond er voor honderd procent achter. 

5 Tweemaal kwam hij nu al te laat. 

6 Antiek moet minstens honderd jaar oud zijn. 

7 De rekening bedraagt € 22,30. 

 [Let op de spatie na het valutateken]  

8 De trein vertrok om 10.12 uur. 

 [Let op de punt tussen de uren en de minuten; geen dubbele punt dus!] 

9 De A 12 tussen Ede en Veenendaal is afgesloten. 

 [Let op de spatie tussen de letteraanduiding en het wegnummer] 

10  Deze wijn bevat 6,5‰ alcohol 

11  Van 3 tot 10 juli (van 3-10 juli) ben ik afwezig. 

12  Ik heb geen losse euro's meer in mijn portemonnee. 

13  Zoek dat op in § 4.5. (Let op de spatie na het paragraafteken) 

14  De vergadering vindt plaats in kamer 8.  

15  Wij zijn op zoek naar timmerlieden en metselaars.  
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 2-23x 
 

 
 

 1  afb.    =  afbeelding 

 2  m.u.v.  =  met uitzondering van 

 3  bv     =  Besloten Vennootschap 

 4  vgl.    =  vergelijk 

 5  p.st.   =  per stuk 

 6  excl.   =  exclusief 

 7  rvs    =  roestvrij staal 

 8  EU     =  Europese Unie 

 9  PS     =  postscriptum 

10  p/a    =  per adres 

11  ca.    =  circa 

12  jl.     =  jongstleden 

13  zzp'er   =  zelfstandige zonder personeel 

14  fig.    =  figuurlijk 

15  ozb    =  onroerendezaakbelasting 

16  vr.     =  vrouwelijk 

17  a.s.    =  aanstaande 

18  m.a.w.  =  met andere woorden 

19  ha     =  hectare 

20  roc    =  regionaal opleidingscentrum 

 

 2-24x 
 

 
 

1 art.    =  artikel 

2 vip.   =  very important person 

3 br.    =  breedte, bruto 

4 btw    =  belasting over de toegevoegde waarde 

5 pin    =  persoonlijk identificatienummer 

6 mbo   =  middelbaar beroepsonderwijs 

7 CPB   =  Centraal Planbureau 

8 bpv    =  beroepspraktijkvorming 

9 D.V.   =  Deo Volente (zo God het wil) 

10 d.w.z.  =  dat wil zeggen 

11 RVD   =  Rijksvoorlichtingsdienst 

12 m.u.v.  =  met uitzondering van 

13 bsn    =  burgerservicenummer 

14 i.v.m.  =  in verband met 

15 t.b.v.   =  ten behoeve van 

16 hst.   =  hoofdstuk 

17 tbs    =  terbeschikkingstelling 

18 n.v.t.   =  niet van toepassing 

19 m.m.v.  =  met medewerking van 

20 ov    =  openbaar vervoer 
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 2-25x 
 

 
 

 1  bv's  

 2  ski’s 

 3  massa’s 

 4  menu’s 

 5  handvatten 

 6  decennia 

 7  ideeën 

 8  ruzies 

 9  haltes, halten 

10  calorieën 

11  groentes, groenten 

12  kroketten 

13  musici 

14  cactussen 

15  dvd’s 

16  laarzen 

17  bases, basissen 

18  saldo’s, saldi  

19  haviken 

20  procedés 

21  crisissen, crises 

22  parafen 

23  zeeën 

24  cursussen 

25  kubussen 

26  braderieën 

27  diners 

28  padden, paden 

29  lelies, leliën 

30  tekens 

31  subsidies 

32  kopieën 

33  forensen, forenzen 

34  industrieën 

35  kieviten 

36  affiches 

37  accijnzen 

38  dreumesen 

39  provincies, 

   provinciën 

40  hoezen 

41  stuurlui, stuurlieden 

42  terminals 

43  chips 

44  bureaus 

45  fotografen 

 

 

 

 2-26x 
 

 
 

 1  staatsmannen 

   staatslieden 

   staatslui 

 2  gebitten 

 3  voorschotten 

 4  redenen 

 5  grootten, groottes 

 6  informatrices 

 7  mbo’s 

 8  criteriums, criteria 

 9  cadeaus 

10  abonnees 

11  staven 

12  sausen, sauzen 

13  lenzen 

14  krokussen 

15  milieus 

16  lobelia’s 

17  bladen, bladeren 

18  salarissen 

19  programma's 

20  taxi’s 

 

21  robotten 

22  jockeys 

23  installaties 

24  piramides 

25  statieven 

26  panden 

27  pergola’s 

28  fantasieën 

29  vorkheftrucks 

30  formaties 

    

 

 2-27x 
 

 
 

 1  A5’je 

 2  bloemetje 

 3  videootje 

 4  boeketje 

 5  harinkje 

 6  maatje 

 7  jongetje 

 8  opaatje 

 9  sardientje 

10  bruggetje 

11  typetje 

12  rosétje 

13  blocnoteje 

14  treetje 

15  blouseje [bloes – bloesje] 

16  spelletje 

17  mailtje 

18  reutje 

19  sleetje 

20  pandje 

21  colaatje 

22  buitje 

23  gangetje 

24  gaatje, gatje 

25  laatje 

26  envelopje 

27  staafje, stafje 

28  kauwgumpje 

29  wormpje 

30  leeuwtje 
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 2-28x 
 

 
 

 1  chocolaatje 

 2  handvatje 

 3  padje, paadje 

 4  karbonaadje 

 5  baby’tje 

 6  logeetje 

 7  villaatje 

 8  dinertje 

 9  parapluutje 

10  laatje 

11  dvd’tje 

12  s’je 

13  cakeje 

14  wandelingetje 

15  blaadje 

16  aspirientje 

17  PS’je 

18  glaasje 

19  kilootje 

20  kroketje 

 

 

 2-29x 
 

 
 

 1  paardenstal 

 2  hondenhok 

 3  duimendik 

 4  boerenkaas 

 5  hartendief 

 6  apezuur 

 7  lippenstift 

 8  vliegenmepper 

 9  muggenzifter 

10  groenteman 

11  leeuwenaandeel 

12  goedemorgen 

13  goedemiddag 

14  goedenavond 

15  kippeneieren 

16  afdelingschef 

17  bruidsschat 

18  beleidsplan 

19  drug(s)hond 

20  verkoop(s)prijs 

21  hogesnelheidslijn 

22  levensgroot 

23  reddingsbrigade 

24  tijdpad 

25  veelszins 

26  verblijfsstatus 

27  geenszins 

28  aandachtspunt 

29  dorpscafé 

30  publiek(s)gericht 

 

 

 2-30x 
 

 
 

 1  Hij houdt niet van flauwe soep. 

 2  De bouwvakkers stonden te blauwbekken. 

 3  In Vlaanderen heet een slagerij een beenhouwerij. 

 4  De hond gaf een flinke knauw aan het bot. 

 5  Met gefronste wenkbrauwen bekeek de soldaat het camouflagepak. 

 6  Een mausoleum is een praalgraf. 

 7  De kabouter toonde geen berouw over datgene wat hij misdaan had. 

 8  De van fraude verdachte boekhouder dacht eindelijk op zijn lauweren 

   te gaan rusten. 

 9  De gewraakte clausule werd in het nieuwe contract geschrapt. 

10  Het verbod op de kabeljauwvangst is opgeheven. 
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 2-31x 
 

 

 1  je principes verloochenen 

 2  een goocheme jongen  

 3  de tweede trap van de raket 

 4  de grootte van het perceel 

 5  hopeloze pogingen 

 6  de Senegalese hotels 

 7  Parijse modeverschijnselen 

 8  een snoodaard 

 9  de West-Europese Unie 

10  een stroopachtige vloeistof 

 

 

 2-32x 
 

 

 1  het schip gaat kapseizen 

 2  geleidelijk opklimmen 

 3  geen greintje respect tonen 

 4  schrijnende tegenstellingen 

 5  een ijselijke gil 

 6  de weg wijzen 

 7  een weids uitzicht 

 8  een karweitje verrichten  

 9  het peil der beschaving 

10  voor iemand pleiten 

 

 

 2-33x 
 

 

 1  Een overijld besluit leidt vaak tot niets. 

 2  Het blijkt wel weer dat hij geneigd is tot breedsprakigheid. 

 3  Het beursindexcijfer vertoont een geleidelijk stijgende lijn. 

 4  Deze snackbar lijdt een kwijnend bestaan. 

 5  Het lijdt geen twijfel dat hij pijn lijdt. 

 6  Je kunt geen peil op hem trekken. 

 7  Wij zullen ongetwijfeld veel profijt daarvan hebben. 

 8  De postelein en prei waren in de supermarkt verkeerd geprijsd. 

 9  De benzineprijs stijgt nog meer, hetgeen steeds meer mensen 

   verleidt tot het reizen per trein. 

10  Niet iedereen zal het wijze beleid van dit kabinet prijzen. 
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 2-34x 
 

 

 1  een couveusekindje 

 2  kwalificaties hebben 

 3  in quarantaine houden 

 4  contant betalen 

 5  verliezen riskeren 

 6  een aquarium kopen 

 7  de etiquette toepassen 

 8  een thriller regisseren 

 9  goederen confisqueren 

10  een kopie maken 

11  een conclusie trekken 

12  een hardvochtig man 

13  quasionnozel doen 

14  een spectaculair uitzicht 

15  iets uitentreuren herhalen 

16  een correctie aanbrengen 

 

 

 2-35x 
 

 

 1  een akkoordverklaring 

 2  de populaire directeur 

 3  de hotelaccommodatie 

 4  enigszins verlegen zijn 

 5  de autochtone bevolking 

 6  een abonnement 

 7  een appartement 

 8  een chique hotel 

 9  concurrerende prijzen 

10  een parttimebaan 

11  een dromedaris 

12  een muur stuccen / stuken 

13  applaus oogsten   

14  de shuttlebus van het hotel 

15  in scène zetten 

16  failliet gaan 

17  accijnzen heffen 

18  consequent zijn 

19  aan aerobic doen 

20  een marathon lopen 

 

 

 2-36x 
 

 

 1  de nieuwe kandidaat-notaris 

 2  een vitamine B12-kuur 

 3  het Air Milesspaarsysteem 

   het Air Miles-spaarsysteem 

 4  een pasje voor 65-plussers 

 5  een misplaatste 1 aprilgrap 

 6  een IQ-test 

 7  radioactief materiaal 

 8  de files rond Utrecht-Noord 

 9  de netto-opbrengst 

10  zeventiende-eeuwse kunst 

11  een zwart-witfoto 

12  een driekamerappartement 

13  de orkaan op Sint-Maarten 

14  een links-radicale groepering 

15  zieke en bejaarde mensen 

16  de im- en export van olie  

17  een ex-gedetineerde 

18  een nek-aan-nekrace 

19  informatie-uitwisseling 

20  een kruidje-roer-mij-niet 

21  een autoalarm installeren 

22  een hevige taxioorlog 

23  een babyuitzet aanschaffen 

24  heerlijke koffiearoma 

25  het proces-Wilders 

26  het verrichte routineonderzoek 

27  het dagelijks koffie-uurtje 

28  een 0800-nummer 

29  de top 100 

30  een mbo-opleiding 
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2-37x 
 

 

1 brainstormen 

2 kakibroek 

3 software-installatie 

4 leasebedrijf 

5 spreadsheetprogramma 

6 boogiewoogie 

7 liveoptreden 

8 bon vivant 

9 e-mailbericht 

10  dame blanche 

11 onlineverbinding 

12 et cetera 

13 try-outvoorstelling 

14 patates frites 

15 boxershort 

16 comeback 

17 ad rem 

18 oldtimer 

19 bric-à-brac 

20  roomservice 

 

 

2-38x 
 

 

 1  de lay-out van een boek 

 2  freelancewerkzaamheden 

 3  no-claimkorting 

 4  stand-byservice 

 5  no-nonsensekabinet 

 6  lowbudgetvoorstelling 

 7  ups and downs 

 8  breaking news 

 9  allrounder  

10  housewarmingparty 

11 airbag 

12 wiseguy 

13 compactdisc 

14 happy end 

15 playbackshow 

16 up-to-date 

17 knowhow 

18 eyeopener 

19 teleshopping 

20  non-food 

 

 

 2-39x 
 

 

 1  de maximale dosis 

   [de maximumdosis]  

 2  catastrofale gevolgen 

 3  een principieel onderscheid 

   [principiële verschillen] 

 4  een systematische werkwijze 

 5  een tactische fout 

 6  een luxueus hotel 

   [luxueuze hotels] 

 7  een exceptioneel geval 

 8  een hypothecaire schuld 

 9  een wekelijks overleg 

10  frauduleuze handelingen 

11  een kunststof draagtas 

12  een rubberen bal 

   [een rubberbal] 

13  een marmeren vloer 

14  een diamanten bruiloft 

15  een zinken dakgoot 

16  een notariële akte 

   [het notarieel examen] 

17  een denim broek 

18  een commerciële instelling 

   [een commercieel succes] 

19  de afgelaste wedstrijd 

20  de financiële pagina 

   [een financieel verlies] 

21  individueel optreden 

22  een wollen trui  

23  een ministerieel besluit 

   de ministeriële pers 

24  ideële reclame         

   een ideëel gewicht 

25  een formicablad 

26  traditionele klederdrachten 

27  de dwaze moeders 

28  kosteloze voorzieningen 

29  een metalen rek 

30  de geboden prijs 
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 2-40x 
 

 

 1  de Texelse duinen 

 2  Weesper moppen 

 3  een Siamese tweeling 

 4  Zwitserse kaas 

 5  een Mexicaanse hoed 

 6  de Britse regering 

 7  Spaanse volksdansen 

 8  Mongoolse ruiters 

 9  Taiwanese producten 

10  de Tunesische stranden 

11  een anti-Europees beleid 

12  de Brusselse kermis 

13  de Haagse tram 

14  de Chinese havens 

15  de Finse meren 

16  de Thaise munt 

17  Venezolaanse olie 

18  een Arubaans feest 

19  de Smeedese kerk 

20  Griekse druiven 

 

 

 2-41x 
 

 

 1 dichterbevolkt, dichtstbevolkt 

2 afgelegener, afgelegenst 

3 interessanter, interessantst 

4 dringender, dringendst 

5 geschikter, geschiktst 

6 donker, donkerder, donkerst  

7 beter, best 

8 (vaker, vaakst) 

9 vaker, vaakst 

10 dichterbij gelegen, dichtst bijgelegen 

11 stipter, stiptst 

12 duurder, duurst 

13 welvarender, welvarendst 

14 breder, breedst 

15 optimistischer, meest optimistisch 

16 meer, meest 

17 grijzer, grijst 

18 chiquer, chicst 

19  ouder, oudst 

20  makkelijker, makkelijkst 
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 2-42x 
 

 

 1  Van de honden werden sommige ingeënt. 

 2  De auto’s waren alle verkocht. 

 3  Slechts enkele van de gestolen auto’s werden teruggevonden. 

 4  Nogal wat caravans werden van de weg gehaald; sommige waren te 

   zwaar te beladen, bij andere bleek de verlichting niet in orde.   

 5  Hij ruimde zijn zolder op, onder andere zijn platen van Prince. 

 6  De meeste gasten vertrokken op tijd; slechts enkele [gasten] bleven 

   langer. [enkele is bijvoeglijk gebruikt] 

 7  Zij zijn de enigen [zelfstandig gebruikt] die niet kwamen opdagen. 

 8  Peter en Marie zijn beiden [verwijst naar personen] deze week afwezig. 

 9  Degenen [zelfstandig gebruikt] die te laat kwamen, moesten een  

   briefje halen. 

10  Velen [zelfstandig gebruikt] zijn geroepen, slechts weinigen  

   [zelfstandig gebruikt] zijn uitverkoren. 

11  De meesten [zelfstandig gebruikt] kwamen op tijd. 

12 Kortom, anderen [zelfstandig gebruikt] zal het ook geweigerd worden. 

 

 

2-43x 
 

 

1 a  iets veronachtzamen 

2 a  iemand verontrusten 

3 b  een ontijdige bezoeker 

4 a  mysterieuze voorvallen 

5 b  een ijselijke gil 

6 b  een furieuze reactie  

7 a  er openlijk vooruitkomen 

8 b  een wezenlijk verschil 

9 b  het burgerlijk gezag  

10 a  een ongelofelijk verhaal 

  b  een  ongelooflijk verhaal 

    (beide goed) 

 

11 a  land onteigenen 

12 a  een walglijk verhaal 

 b  een walgelijk verhaal 

   (beide goed; Van Dale 

  beschouwt a als verouderd) 

13  a  een huiselijke sfeer 

 b  een huislijke sfeer 

   (beide goed) 

14  a  een hopeloos geval 

15 b  gewelddadig optreden 

16 a  een ontstoken kies 

17 a  een beweeglijk kind 

18 a  een hachelijk avontuur 

19 a  tot zijn ontsteltenis 

20 a  een ontiegelijk herrie 

 

 

2-44x 
 

 

1 ’s-Graveland 

2 ten aanschouwen van 

3 te zijner tijd 

4 ten behoeve van 

5 een dezer dagen 

6 aan weerszijden 

7 te(r) elfder ure 

8 uit aller naam 

9 ter beschikking van 

10 bij monde van 

11 heden ten dage 

12 ter gelegenheid van 

13 ten bate van 

14 in goeden doen zijn 

15 te goeder trouw 

16 ter plaatse 

17 ten nadele van 

18 ten zeerste 

19 te allen tijde 

20 ter nagedachtenis 

21 ten langen leste 

22 te uwer informatie 

23 ter waarde van 

24 ter wille van 

25 terzelfder tijd; tezelfdertijd 

26 halverwege 

27 uitentreuren (!) 

28 ten noorden van 

29 in naam der koningin 

30  mettertijd (!) 
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 2-45x 
 

Kies het juiste 

antwoord. 

 

 1 a  Jan Smits optreden 

 b  Jan Smit’s optreden 

2 a  moeder’s mooiste 

 b  moeders mooiste 

3 a  Annies tasje 

 b  Annie’s tasje 

4 a  Cortez’ veroveringen 

 b  Cortez’s veroveringen 

5 a  Lisette’s auto 

 b  Lisettes auto 

6 a  Klaas’ afscheid 

 B  Klaas’ z'n afscheid 

7 a  tantes fiets  

 b  tante’s fiets 

8 a  mijn broers portemonnee 

 b  mijn broer’s portemonnee 

9 a  Marlies’ studietijd 

 b  Marlies studietijd 

10 a  opas rollator 

 a  opa’s rollator 

11 a  Wilders’ uitlatingen 

  b  Wilders uitlatingen 

12  a   Van Dales woordenboeken 

   b   Van Dale’s woordenboeken 

 

 

 2-46x 
 

 

  1  Beste Karel, 

 2  Hij vroeg wat ik daar deed. 

 3  Wat een ramp! 

 4  p/a Olijfgaard 9 

 5  Geachte heer, mevrouw, 

 6  Gevraagd: assistent(e)  

 7  's maandags 

 8  pony'tje 

 9  70+'er 

10  'Kees', sprak Jan: 'gefeliciteerd'. 

 

 

 2-47x 
 

 

  1  comité 

 2  enquête 

 3  etage 

 4  debacle 

 5  crèche 

 6  misère 

 7  zich generen 

 8  gênant 

 9  hachee 

10  surseance 

1  wielerequipe 

12  eenmaal andermaal 

13  in de misère zitten 

14  elite 

15  een logee meenemen 

16  eenpersoonshuishouden 

17  eendagsvlieg 

18  drie a vier 

19  à propos 

20  appel houden 

 

 

 2-48x 
 

 

  1  kopieën 

 2  neuriën 

 3  financiële  

 4  geüniformeerd  

 5  chaos 

 6  ideeën 

 7  skiën 

 8  ruïne 

 9  verfraaiing 

10  geautomatiseerd 

11  geïnstalleerd 

12  voltooiing 

13  clientèle 

14  vacuüm 

15  na-aperij 

16  fobieën 

17  egoïstisch 

18  mee-eten 

19  beëdiging 

20  re-integratie 
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 2-49x 
 

 

 1 ap-pa-ra-tuur 

2 ko-nin-gin-ne-dag 

3 kwaad-aar-dig 

4 val-kuil/valk-uil 

5 in-ci-den-teel 

6 ver-fraai-ing 

7 tu-toy-e-ren 

8 on-ge-e-ve-naard 

9 brood-je 

10 vil-laa-tje 

11 ro-yal-ty-jour-na-list 

12 di-ner-tje  

13 wo-nin-kje 

14 pa-no-ra-ma 

15  fi-lo-so-fie 

16  ef-fec-tief 

17  ge-e-li-mi-neerd 

18  lo-yaal; ook loy-aal 

19 a-qua-rel 

20 deun-tje 

 

 

2-50x 
 

 

  1  op-en-top een gentleman  

 2  vice-voorzitter 

 3  mijn tante in ‘s-Graveland 

 4  een huis-aan-huisblad 

 5  de Tweede Wereldoorlog 

 6  een verlies-en-winstrekening 

 7  defilé 

 8  een gezinsverpakking frites 

 9  debacle 

10  mee-eten 

11  50-jarige 

12  niet-roker 

13  Jos’ flatje 

14  privédetective 

15  pro-Europees 

16  een McDonald’s-burger 

17  financiële beslommeringen 

18  naïef 

19  ‘s-Gravenhage 

20  beïnvloeden 

21  continuïteit 

22  een oud-Tweede Kamerlid 

23  achttiende-eeuwse 

24  een tegoedbon 

25  clientèle 

26  quasionverschillig 

27  een smeuïg verhaal 

28  een 4-1-overwinning 

29  massaontslag 

30  het geëlektrificeerde baanvak 

 

 

 2-51x 
 
 

 
 1  't regent al dagen. 

 2  op z'n minst 

 3  Theo's tuin 

 4  Wims verjaardag 

 5  a4'tje  

 6  sms'en 

 7  tv'tje 

 8  50+'er 

 9  mbo'er 

10  met zijn 2'en  

11  50'er jaren 

12  Frans' stoel 

13  pony’tje 

14  Petra's jas 

15  een standplaats voor taxi’s 

16  opa's volkstuintje 

17  VVD-lid 

18  dvd'tje 

19  's middags 

20  Aalts ligfiets 
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 2-52x 
 

Herhaling: schrijf 

in de juiste vorm. 

 

 

  1  's-Gravenhage 

 2  no-nonsens 

 3  logés 

 4  een Walt Disneyfilm 

   een Walt Disney-film 

 5  cd'tje 

 6  een Air Milespas 

   een Air Miles-pas 

 7  voor's en tegen's  

 8  gsm'tje 

 9  Prince' optreden 

10  woon-werkverkeer 

11  Petteke's bromfiets 

12  A4-papier 

13  een Rode Kruispost 

14  het @-teken 

15  's-Hertogenbosch 

16  Van Dale's woordenboeken 

17  havo 4-klas 

18  Maurits' huwelijk 

19  carapatiënt 

20  pinpas 

 

 

 2-53x 
 

 

 1 kerstfeest 

2 Kerstmis 

3 Noord-Korea 

 4  oudejaarsavond 

 5  oudjaar 

 6  cd'tje 

 7  grijsblauw 

 8  zestigplusser 

 9  sinterklaasfeest 

10  onder meer   

11  microkosmos 

12  insecticiden 

13  elektronica 

14  financiële 

15  zeeanemoon 

16  Tweede-Kamerleden 

17  voltooiing 

18  pillenslikker 

19  nylonkoord 

20  directeur 

 

 

 2-54x 
 

Kies het juiste 

antwoord. 

 

  1  Zolang hij de baas is, gebeurt dat niet. 

 2  De looproute was niet geheel duidelijk. 

 3  De garantie op mijn Sonyradio is verlopen. 

 4  De voorstelling liep ten einde. 

 5  Het boek ligt bovenin / boven in de kast. (betekenisverschil)  

 6  Van de problemen werd een zwartboek samengesteld. 

 7  Hij heeft een goedbetaalde baan. 

 8  Hij heeft chronisch geld te kort.  

 9  Wij werden ondergebracht in een driesterrenhotel. 

10  Ik heb nog geld van je te goed. 

11  Ik wist niet dat je zoveel cd’s had. 

12  Het is zo goed als zeker dat hij komt. 

13  Zolang hij de baas is, zal dit niet gebeuren. 

14  Mijn broer heeft chronisch geld te kort. 

15  Weet je nog hoe warm het was en hoe ver (het was). 
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 2-55x 
 

 

  1  b  patiënt 

 2  a  dag- en avonddiensten 

 3  a  efficiency 

 4  a  proces-verbaal 

 5  b  pinguïns 

 6  a  museum 

 7  b  officieel 

 8  a  zo-even 

 9  a  financiële 

10  b  procedé 

11  b  Ajax-supporter 

12  b  mijn broers horloge 

13  b  televisieoptreden 

14  a  agendaatje 

15  b  oud-collega 

16  a  1 meiviering 

17  b  lelietje-van-dalen 

18  b  egoïst 

19  a  ski’s 

20  b  non-stopvlucht 

 

 

 

 


