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Module 4 – uitwerkingen 
Grammatica bij 7e druk 

 

4-01x 
 

 

  1  honing = concreet 

 2  stroming = abstract 

 3  breedte = abstract 

 4  dorp = abstract 

 5  beek = concreet 

 6   kudde = concreet 

 7   val = concreet / abstract 

 8   vertrouwen = abstract 

 9   bierglas = abstract 

10   liefde = abstract 
 
 

 4-02x 
 

 

    De zelfstandige naamwoorden zijn vetgedrukt. 

 1  Kennelijk heeft hij vergeten zijn veiligheidsgordel om te doen  

 2  Een ongeluk zit doorgaans in een klein hoekje.  

 3  Wetenschappers hebben de verste ster ooit ontdekt. 

 4  Deze appeltaart smaakt naar meer.  

 5  Smaken verschillen echter. 

 6  Komend weekend is het warm lenteweer met hogere temperaturen. 

 7  De maand mei geldt als de lentemaand. 

 8  Veel lachen schijnt een positieve werking op je humeur te hebben. 

 

 

 4-03x 
 

 

    De bijvoeglijke naamwoorden zijn cursief gedrukt. 

 1  De lente is begonnen; voor veel mensen een goede reden om weer naar 

   het pretpark te gaan. 

 2  Wanneer gaan de grootste parken weer opengaan en wat zijn de 

   nieuwste attracties? 

 3  De Efteling in Kaatsheuvel is het hele jaar door geopend 

 4  In de winter is echter een aantal attracties gesloten. 

 5  De afgelopen maanden is veel onderhoud gepleegd aan de oude Python. 

 6  De achtbaan is vanaf deze zaterdag weer toegankelijk voor het publiek. 

 7  In miniatuurstad Madurodam staat dit jaar een oude maquette van  

   stoomschip ss Rotterdam centraal. 

 8  In Burgers' Zoo in Arnhem mochten begin deze maand de meeste dieren 

   weer naar buiten na een wat koudere periode. 

 9  In De Keukenhof zijn verschillende prachtige bloemenshows te zien, 

   zoals een romantische rozenshow. 

10  Ook in Slagharen is het nieuwe seizoen begonnen; het attractiepark 

   heeft dit jaar onder meer een nieuwe entree en een grotere parkeer- 

   plaats. 
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 4-04x 
 

 

    De zelfstandige naamwoorden zijn vetgedrukt; 

   de bijvoeglijke naamwoorden cursief. 

 1  Hij is gek op biljarten. 

 2  Enkele kleine, oude appartementen worden volgend jaar gerenoveerd. 

 3  De bomen verliezen hun blad, maar het gras wordt groener. 

 4  Iedere dag kom ik in mijn werk aardige mensen tegen. 

 5  Op vrijdag was zij afwezig. 

 6  Als de badkamer gerenoveerd is, komt de woonkamer aan de beurt. 

 7  In mijn spaarzame, vrije tijd werk ik aan een ingewikkelde puzzel. 

 8  Onze buurman gaat graag met zijn caravan op vakantie. 

 9  Klaarblijkelijk heeft hij niet alles onder controle. 

10  Een museumjaarkaart geeft je toegang tot prachtige musea. 

 

 

4-05x 
 

 

  1  (het) dak 

 2  (het) advies 

 3  (de) plicht 

 4  (het) kaartje 

 5  (de) straat 

 6  (de) krant 

 7  (de) steeg 

 8  (het) rapport  

 9  (het) stadhuis 

10  (het) autootje 

11  (de)(het) affiche 

12  (de) kopie 

13  (het) kind 

14  (het) gebouw 

15  (het) examen 

 

 

 4-06x 
 

 

 1  In elke grote (bn) supermarkt (zn) kun je wel een (lw) goedkope (bn) 

   leesbril (zn) vinden. 

 2  Veel (tw) mensen (zn) hebben thuis een (lw) hele (bn) verzameling (zn) 

   goedkope (bn) brilletjes(zn) rondslingeren om er steeds een (tw) bij de 

   hand (zn) te hebben. 

 3  Maar deze voordelige (bn) lenzen (zn) kunnen wel eens te duur (bn) 

   zijn. 

 4  De (lw) brilletjes (zn) zijn namelijk erg slecht (bn) voor het (lw) zicht  

   (zn) en kunnen wazigheid (zn), dubbel (bn) zicht (zn) of hoofdpijn (zn) 

   veroorzaken.  

 5  Veel (tw) oudere (bn) volwassenen (zn) hebben vaak problemen (zn) 

   met het (lw) lezen (zn) van een (lw) boek (zn) of krant (zn) zonder bril 

   (zn). 

 6  De (lw) verkoop (zn) van leesbrillen (zn) in supermarkten (zn) doet 

   het(lw) zeer goed. 

 7  Voor een (lw) leesbril (zn) bij de (lw) opticien (zn)moet je al snel veel  

   (bn) geld (zn)  neerleggen.   

 8  Het (lw) grootste (bn) probleem (zn) is dat de (lw) (twee) lenzen (zn) 

   niet goed uitgelijnd zijn. 

 9  Dit betekent dat de (lw) ene lens (zn) een (lw) scherp (bn) zicht(zn) 

   geeft, maar  de (lw) andere (bn) niet. 

10  Vooral de (lw) exemplaren (zn) voor mensen (zn) met een (lw) ernstige 

   (bn) oogafwijking (zn) veroorzaken de (lw) meeste (bn) schade (zn). 

11  Daarom een (lw) welgemeend (bn) advies (zn): beter één (tw) goede 

   (bn) bril (zn) dan drie (tw) verschillende slechte (bn) brillen(zn).  
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 4-07x 
 

 

 1  Anna heeft (hww van tijd) gisteren haar verjaardag gevierd (zww). 

 2  Oma zou (hww van mod) komen (zww), maar ze moest (zww) naar het 

   ziekenhuis. 

 3  Ze heeft (hww van tijd) nu afgesproken (zww), dat ze morgen zal (hww 

   van mod) komen (zww). 

 4  Anna’s moeder werd (hww van lijd.vorm) door oma hierover gebeld  

   (zww).  

 5  Ook tante Betje zou (hww van mod) op visite gekomen (zww) 

   zijn (hww van tijd), maar ook zij (kon) zww niet. 

 6  Het moet (hww van mod) mogelijk zijn (kww) daar een oplossing voor 

   te vinden (zww). 

 7  Het zou (hww van mod) leuk zijn (kww), als jij ook morgen 

   meegaat (zww). 

 8  Op school heb (hww van tijd) je lezen, rekenen en schrijven 

   geleerd (zww). 

 9  Zoveel sneeuw was (hww van lijd. vorm) er niet voorspeld (zww). 

10  Morgen bezoeken (zww) we met kleine Anna de dierentuin.   

 

 

 4-08x 
 

 

 1  Blijf kalm (o.t.t.), we komen je helpen (o.t.t.). 

 2  Wie zal het zeggen (o.t.t.t.); misschien gaan we onderweg wel ergens 

   eten (o.t.t.).  

 3  Ik vertrouw erop (o.t.t.), dat je mij zult komen helpen (o.t.t.t.).  

 4  Het schijnt (o.t.t.t.) dat zij onderwijzeres is geworden (v.t.t.). 

 5  De schooltuin wordt door de leerlingen onderhouden (v.t.t.). 

 6  Leve Jan! (o.t.t.) Hij is eindelijk geslaagd (v.t.t.). 

 7  Je zou het voor mij hebben kunnen doen (o.v.t.t.). 

 8  Als ik tijd gehad zou hebben (v.v.t.t.), zou ik hem hebben geholpen 

   (v.v.t.t.). 

 9  Ik heb vergeten hem te bellen (v.t.t.). 

10  Wil je dat voor mij doen?  (o.t.t.).  

 

 

 4-09x 
 

 

 

  1  Wie (vrvn) komen er op bezoek? 

 2  Hij (pevn) heeft zich (wdvn) weer eens verslapen. 

 3  Zij (pevn) kwamen elkaar (wkvn) tegen. 

 4  Welke (vrvn) trein neem jij (pevn)? 

 5  Hij (pevn) zou zich (wdvn) moeten schamen. 

 6  Zij (pevn) lenen elkaars (wkvn) fiets. 

 7  Wie (vwvn)heeft dit (awvn) bedacht? 

 8  De verkoper die (bevn) mij (pevn) hielp, bood zijn (bzvn) excuses aan. 

 9  Dat (awvn) is nu iets (onvn) wat ik (pevn) leuk vind. 

10  Zagen jullie (pevn) dat (awvn) meisje dat (bevn) wegliep? 
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 4-10x 
 

Benoem alle 

woorden. 

  1  Dat (awvn) is (kww) haar (bzvn) beste (bn) gedicht (zn), denk (zww) 

   ik (pevn). 

 2  Heb (hww) je (pevn) hierover (vnwbw) wel (bw) nagedacht (zww)? 

 3  Dat (awvn) is (kww) de (lw) zoveelste (onrtw) keer (zn), dat (osvw)  

   je (pevn) spijbelt (zww). 

 4  Kijk (zww) eens (bw) naar (vz) mijn (bzvn) tekening (zn). 

 5  Zijn (bzvn) huis (zn) lijkt (kww) groot (bn), maar (nsvw) is (kww)  

   toch (bw) vrij (bw) klein (bn). 

 6  Je (pevn) lijkt (kww) sprekend (bn) op (vz) je (bzvn) vader (zn). 

 7  Het (lw) invullen (zn) van (vz) die (awvn) formulieren (zn) is (kww) 

   een (lw) lastig (bn) werkje (zn). 

 8  Wat (bevn) hij (pervn) beweert (zww), moet (hww) je (pevn) zeker bw) 

   niet (bw) geloven (zww). 

 9  Ik (pevn) vind (zww) het (pevn) niet (bw) leuk (bw), dat (osvw) 

   ik (pevn) niet (bw) kan (hww) komen (zww). 

10  Iedereen (onvn) doet (zww) wel (bw) eens (bw) iets (onvn) wat (bevn) 

   niet (bw) mag (zww). 

11  Als (osvw) morgen (bw) regent (zww), gaan (zww) we (pevn) 

   met (vz) de (lw) auto. 

12  Dit (awvn) kastje (zn), dat (bevn) ik (pevn) van (vz) mijn (bzvn) 

   moeder (zn) heb (hww) gekregen (zww), wordt (hww) opnieuw (bw) 

   geverfd (zww).  

13  Dat (awvn) gezeur (zn) van (vz) jou (pevn) begint (zww) me (pevn)  

   te (vz) vervelen (zww). 

14  Wat (vrvn) voor (vz) verhaal (zn) hangt (zww) hij (pevn) nu (bw) 

   weer (bw) op (bw). 

15  Volg (zww) jij (pevn) zijn (bzvn) advies (zn) wel (bw) op (bw). 

 

 

 4-11x 
 

Benoem alle 

woorden. 

  1  Hij (pevn) is (hww) eindelijk (bw) geslaagd (zww) voor (vz)  

   zijn (bzvn) examen (zn). 

 2  Roodkapje (zn eigennaam) is (kww) een (tw) van (vz) de (lw) 

   bekendste (bn) sprookjes (zn). 

 3  Mijn (bzvn) oudste (bn) zus (zn) blijft (zww) thuis (bw), omdat (osvw) 

   zij (pevn) geen (htw) zin (zn) heeft (zww). 

 4  Wat (vrvn) denk (zww) je (pevn), ik (pevn) had (hww) de (lw)  

   eerste (rtw) vier (htw) getallen (zn) goed (bw) geraden (zww). 

 5  Deze (awvn) dvd (zn) die (bevn) ik (pevn) je (pevn) uitleen (zww),  

   is (kww) steengoed (bn). 

 6  Karlijn (zn) kijkt (zww) elke (onvn) dag (zn) naar (vz) het (lw)  

   jeugdjournaal (zn). 

 7  Verschillende (onvn) onderwerpen (zn) boeien (zww) haar (pevn). 

 8  Het (lw) enige (zn) wat (bevn) ik (pevn) zelf (awvn) altijd (bw)  

   lees (zww), is (kww) de (lww) sportpagina (zn). 

 9  Vanavond (bw) gaat (hww) het (onvn) regenen (zww) en (vw)  

   onweren (zww). 

10  Het (onvn) zal (hww) zeker (bw) een (lw) drukke (bn) avondspits (zn) 

   worden (kww). 
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 4-12x 
 

Benoem alle 

woorden. 

  1  Geologen (zn) hebben (hww) tientallen (tw) zeldzame (bn)  

   pootafdrukken (zn) van (vz) dinosaurussen (zn)  gevonden (zww) 

   voor (vz) de (lw) kust (zn) van (vz) Isle (zn) of (vz) Skye (zn) 

   in (vz) Schotland (zn). 

 2  De (lw) 17 miljoen (tw) jaar (zn) oude (bn) fossielen (zn) geven (zww) 

   een (lw) belangrijk (bn) inzicht (zn) in (vz) het (lw).tijdvak (zn) van (vz) 

   de (lw) Midden-Jura (zn), schrijven (zww) de (lw) onderzoekers (zn) 

   in (vz) de (lw) Scottish (bn) Journal (zn) of (vz) Geology (zn).  

 3  'Hoe (vrvn) meer (bw) we (pevn) zoeken (zww) op (vz) Isle (zn) of (vz) 

   Skye (zn) , hoe (vrvn) meer (bw) dinosaurusvoetsporen (zn) we (pevn) 

   vinden' (zww), zegt (zww) Steve (zn) Brusatte (zn) van (vz) de (lw) 

   universiteit (zn) van (vz) Edinburgh (zn). 

 4  Samen  (bw) met (vz) zes (tw) andere (bn) wetenschappers (zn) 

   onderzocht (zww) hij (pevn) de (lw) afdrukken (zn) die (awvn) twee (tw) 

   van (vz) hen (pevn) voor (vz) het (lw) eerst (bw) ontdekten (zww) 

   in (vz) 2016 (tw). 

 5  Een (lw) jaar (zn) eerder (bw) vond (zww) hetzelfde (awvn) team (zn) 

   ook (bw) al (bw) pootafdrukken (zn) van (vz) dinosaurussen (zn) 

   op (vz) het (lw) eiland (zn). 

 6  De (lw) nieuwe (bn) vondst (zn) laat (hww) twee (zn) type (zn) 

   dinosaurussen (zn) zien (zww): de  (lw) langgenekte (bn) neven (zn) 

   van (vz) de (lw) Brontosaurus (zn) en (vw) de (lw) scherpgetande (bn) 

   neven (zn) van (vz) T. Rex (zn) die (bevn) rondhingen (zww) bij (vz) 

   een (lw) ondiepe (bn) lagune (zn). 

 7  Dat (awvn) was (zww) in (vz) een (lw) tijd (zn) dat (bevn) Schotland (zn) 

   veel (bw) warmer (bn) was (kww) en (vw) dinosaurussen (zn) aan (vz) 

   hun (bzvn) mars (zn) naar (vz) wereldoverheersing (zn) begonnen (zww). 

 8  De (lw) vondst (zn) is (kww) van (vz) groot (bn) belang (zn) omdat (vw) 

   er (bw) slechts (bw) op (vz) een (lw) paar (zn) plekken (zn) op(vz) 

   de (lw) wereld (zn) vondsten (zn) uit (vz) de (lw) Midden-Jura (zn)  

   zijn (hww) gedaan (zww), schrijft (zww) de (lw) universiteit (zn) 

   van (vz) Edinburgh (zn). 

   Bron: AD 
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 4-13x 
 

  

    De werkwoordsvormen zijn vetgedrukt; de pv's onderstreept. 

 1  De bezoeker meldde zich bij de balie. 

 2  De docent legde het probleem uit. 

 3  De politieagent heeft hem op zijn rijgedrag gewezen. 

 4  Dat lijkt mij wel haalbaar. 

 5  De reizigers moesten in Utrecht overstappen.  

 6  Met de fiets gaan is veel gezonder! 

 7  Zijn ouders betalen voor een deel zijn studie.  

 8  Hoe komt het dat hij zo van zelfvertrouwen blaakt? 

 9  De auto wilde vanmorgen niet starten.  

10  Meld je nu op tijd aan! 

11  Hij hoopt volgende maand zijn diploma te behalen.  

12  Briesend van woede kwam hij binnenlopen.. 

 

 

 4-14x 
 

 

  1  (Slechts tien van de deelnemers aan de wedstrijd) (haalden = pv) 

   (de eindstreep). 

 2  (Jammer genoeg) (heeft = pv) (hij) (nog geen rijbewijs). 

 3  (Het personeel van de afdeling Inkoop) (kwam = pv) (haar) 

   (feliciteren). 

 4  (Gelukkig) (heeft = pv) (de vriend van mijn zus) (een nieuwe baan). 

 5  (Mijn oma) (had = pv) (het juiste aantal) (geraden). 

 6  (Meisjes met lange, blonde haren en glimmende pumps) (trekken = pv) 

   (altijd) (de aandacht). 

 7  (In de twintigste eeuw) (is = pv) (het) (de mens) (eindelijk) (gelukt) 

   (om de maan te bereiken). 

 8  (Opa) (bewaarde = pv) (in het kastje) 

   (spijkers, schroeven en ander klein spul).  

 9  (Bij aankoop van een nieuwe wasmachine) (krijgt = pv) (u) 

   (een stofzuiger) (cadeau). 

10  (Wie) (kent = pv) (niet) (het beroemde sprookje Hans en Grietje). 

 

 

 4-15x 
 

 

 

  1  (Vorige week) (was = pv) (er) (een programma over de huizenmarkt) 

   (op de tv). 

 2  (Daar) (zag = pv) (het meisje met blond haar) (voor het eerst) (de zee). 

 3  (Daar) (zag = pv) (het meisje) (met eigen ogen) (voor het eerst) 

   (de zee). 

 4  (Vorig jaar) (verdubbelde = pv) (de export van aardbeien en tomaten). 

 5  (De hoop op een goede afloop) (is = pv) (het enige wat hun nog rest). 

 6  (Gisteren) (reed = pv) (een vrachtauto van dit bedrijf) 

   (naar zijn klanten). 

 7  (Gisteren) (reed = pv) (een vrachtauto) (van Utrecht naar Den Haag). 

 8  (Na afloop) (kwamen = pv) (de spelers) (vermoeid) (van het veld). 

 9  (Hij) (probeerde = pv) (een of andere list) (te verzinnen). 

10  (Aan alles wat wij voorstelden), (deugde = pv) (iets) (niet). 
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4-16x 
 

Noteer de pv en 

het onderwerp. 

 

    De pv is vetgedrukt; het onderwerp cursief. 

 1  Heb jij de spullen vorige week al besteld? 

 2  Ik verwacht de door mij bestelde spullen pas over vier weken. 

 3  Ik vertrouw hem eerlijk gezegd niet. 

 4  Stuurt u mij met spoed twee extra dozen wasmiddelen. 

 5  Wanneer heb je haar die vervelende geschiedenis verteld? 

 6  Wanneer heeft hij het jou verteld? 

 7  Bij deze uitgeverij werken mensen met goede ideeën. 

 8  Uiteindelijk is het karwei geklaard. 

 9  Welke sufferd heeft dat nu weer gedaan? 

10  De bloemen uit het boeket roken heerlijk! 
 

 

 

 4-17x 
 

Noteer pv, 

onderwerp en 

gezegde. 

 

  1  zou = ov 

   zou gespijbeld hebben = wg 

   zij = ond 

 2  kan = pv 

   kan een groot zangeres worden = ng 

   zij = o 

 3  had = pv 

   had kunnen zeggen = wg 

   je = ond 

 4  liep = pv 

   liep uit de hand = ww uitdrukking 

   de houseparty = o 

 5  is = pv 

   is  ingewilligd = wg 

   ons verzoek = o 

 6  is = pv 

   is in zijn sas = nw uitdrukking 

   Karel = o 

 7  werd = pv 

   werd knalrood = ng 

   de pabostudente = o 

 8  zou = pv 

   zou gelogen hebben = wg 

   hij = o 

 9  heeft = pv 

   heeft gespaard = wg  

   [ook: heeft kosten noch moeite gespaard = ww uitdrukking] 

   hij = o 

10  wil = pv 

   wil aandoen = pv 

   jij  = o 

 



  Module 4  -  Grammatcia 
 

8 

 

 4-18x 
 

Noteer pv, 

onderwerp en 

gezegde. 

 

  1  rijdt = pv 

   een oude man = o 

   rijdt = wg 

 2  wordt = pv 

     hij = o 

     wordt aangehouden = wg 

 3  is = pv 

     dat = o 

     is een oud fietsje = ng 

 4  zegt = pv 

     u = o 

     zegt = wg 

 5  heeft = pv 

     uw fiets = o 

     heeft = wg 

 6  gaat = pv 

     dat = o 

     gaat kosten = wg 

 7  geeft = pv 

     dat = o 

     geef = wg 

   zegt = pv 

     de man = o 

     zegt = wg  

     is = pv 

     hij = o 

     klaar is = ng 

 8  is = pv 

     humor = o 

     is een vorm van wijsheid = ng 

   moet = pv 

     je = o 

     moet blijven zien = wg 

 9  heeft = pv 

     echte humor = o 

     heeft = wg 

10  beperkt = pv 

     de vrolijkheid = o 

     blijft beperkt = wg 
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 4-19x 
 

Noteer de 

bijstellingen. 

 

    De bijstellingen zijnvetgedrukt.  

 1  Karlijn, mijn kleindochter, is heel erg slim. 

 2  Gran Canaria, een van de Canarische eilanden, is een geliefde 

   vakantiebestemming. 

 3  Mevrouw Jansen, de directeur, houdt altijd een nieuwjaarstoespraak. 

 4  De voorzitter vroeg de secretaris, de heer Sanders, om een toelichting. 

 5  Wij gaan morgen naar De Efteling, een van de leukste  

   attractieparken. 

 

 

 

 4-20x 
 

Onderscheid in 

hoofd-  

en bijzinnen.  

  1  Sinds kort blijkt nu (= hz) 

   dat de spytechnologie ook in het onderwijs oprukt (= bz) 

 2  Zo heeft men vastgesteld (= hz) 

   dat spieken wellicht een overschat probleem is (= bz) 

 3  Het is nog maar de vraag (= hz) 

   of er werkelijk zoveel fraudeurs is een klas zitten (= bz) 

 4  Wie beweerde ook al weer (= hz) 

   dat spiekbriefjes in feite miniatuuruittreksels zijn? (= bz) 

 5  'Frauderen bereidt de scholier voor op de harde werkelijkheid' (= bz     

   merkte een docent laatst op (= hz) 

 6  Wie de spanning van het spieken goed aankan (= bz) 

   is mentaal goed voorbereid op de maatschappij (= hz) 

 7  Bereidt het onderwijs de leerling daar op voor? (= hz)  

 8  Om goed vals te spelen (= bz) 

   blijft een stalen zenuwgestel een eerste vereiste (= hz) 

 9  De surveillance in de klas en bij examens zal zich in de toekomst moeten 

   uitbreiden (= hz) omdat de spytechnologie grote sprongen voorwaarts  

   heeft gemaakt (= bz) 

10  Gelukkig is er voor de docent ook apparatuur te koop (= hz) 

   zodat hij de frauduleuze leerling kan betrappen (= bz). 
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 4-21x 
 

Benoem alle 

zinsdelen. 

  1  Het late journaal heeft gisteravond niet over de afloop van het conflict  

   kunnen berichten. 

   heeft = pv 

   het late journaal van gisteravond = o 

   heeft kunnen berichten = wg 

   niet = bwbp 

   over de afloop van het conflict = vv  

   late= bvbp bij journaal 

   van gisteravond = bvbp bij journaal 

 2  Natuurlijk heeft je baas ons niets over de reorganisatieplannen verteld. 

   heeft = pv 

   je baas = o 

   heeft verteld = wg 

   ons = mv 

   niets = lv 

   natuurlijk = bwbp 

   over de reorganisatieplannen = bwbp 

   je = bvbp bij baas 

 3  De kleinkinderen schonken hun jarige opa een nieuwe kruiwagen. 

   schonken = pv 

   de kleinkinderen = o 

   schonken = wg 

   hun jarige opa mv 

   een nieuwe kruiwagen = lv 

   hun = bvbp bij opa 

   jarige = bvbp bij opa 

   nieuwe = bvbp bij kruiwagen 

 4  De bezorgde gastarbeiders zoeken hun heil in een grote schuur. 

   zoeken = pv 

   o = de bezorgde gastarbeiders 

   zoeken = wg 

   hunheil = lv 

   in een grote schuur = bwbp 

   bezorgde = bvbp bij gastarbeiders 

   hun = bvbp bij heil 

   groet = bvbp bij schuur 

  5  Mijn moeder heeft de krantenjongen wat extra geld geschonken voor de  

   feestdagen.  

   heeft = pv 

   mijn moeder = o 

   heeft geschonken = wg 

   de krantenjongen = mv 

   wat extra geld = lv 

   voor de feestdagen = bwbp 

   mijn = bvbp bij moeder 

   extra = bvbp bij geld 
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   6  Het vakantiewerk heeft hun veel geld opgeleverd. 

   heeft = pv 

   het vakantiewerk = o 

   heeft opgeleverd = wg 

   hun = mv 

   veel geld = lv 

   veel = bvbp bij geld  

 7  Paul en Jolanda gaan volgende week met vrienden op vakantie. 

   gaan = pv 

   Paul en Jolanda = o 

   gaan= wg 

   volgende week = bwbp 

   met vrienden = bwbp 

   op vakantie = bwbp 

   volgende = bvbp bij week   

 8  Het pas aangelegde parkeerterrein voldeed niet aan de verwachtingen. 

   voldeed = pv 

   het pas aangelegde parkeerterrein = o 

   voldeed = wg 

   aan de verwachtingen = vv 

   pas aangelegde = bvbp bij parkeerterrein 

   pas = bwbp als zinsdeelstuk bij aanglegde  

 9  Sommige mensen weten niet het verschil tussen een lopend buffet en 

   een snelbuffet. 

   weten = pv 

   sommige mensen = o 

   weten = wg 

   het verschil tussen een lopend buffet en een snelbuffet = lv 

   niet = bwbp 

   sommige = bvbp bij mensen 

   lopend = bvbp bij buffet 

10   De schaatser Henk Angenent werd beroemd door zijn prachtige over- 

   winning tijdens de Elfstedentocht in 1997. 

   werd = pv 

   de schaatser Henk Angenent = o 

   werd beroemd = ng 

   door zijn prachtige overwinning = bwbp 

   tijdens de Elfstedentocht in 1997 = bwbp 

   Henk Angenent bvbp bij schaatser 

   prachtige = bvbp bij overwinning 

   in 1997 = bvbp bij Elfstedentocht 

 


