
 

 

 

Antwoordbladen bij Spelling langs de lijn groep 7 (oefening 3) 
 
Categorie 45 les 1 

1. Jos braadt het vlees. 
2. Tess raadt het antwoord. 
3. Pjotr landt op Schiphol. 
4. Coco houdt van muziek. 
5. Paul schudt hem de hand. 
6. Yusuf rijdt door het rode licht. 
7. Julian wordt twaalf jaar. 
8. Sylvie vindt een euro op straat. 

 
Categorie 45 les 2 

1. red 
2. vindt 
3. redden 
4. Bidden 
5. Luid 
6. Broedt 
7. wordt 
8. doodt 

 
Categorie 45 les 3 
 Ik houd van Tom. 
 Tom houdt meer van Marije.  
 Marije vindt Bob veel leuker. 
 Bob houdt van vrolijke meisjes. 
 Hij vindt Marije niet vrolijk genoeg. 
 Word jij ook wel eens verliefd? 
 Wie vind jij de leukste van de klas? 
 Houdt hij/zij ook van jou? 
 
 
Categorie 45 les 4 
 onderwerp persoonsvorm 
Onthouden jullie alle regels? jullie onthouden 
Ik antwoord op de vraag van de meester. ik antwoord 
Yusuf besteedt zijn tijd aan oefenen. Yusuf besteedt 
De oude man geniet van het zonnetje. de oude man geniet 
Het leger bevrijdt de gijzelaars. het leger bevrijdt 
De vrouw begeleidt de blinde man. de vrouw begeleidt 
Op wie schelden jullie zo? jullie schelden 
Hij verbrandt al zijn papieren. hij verbrandt 



 

 

 

 
Categorie 45 les 5 

1. Ik bereid de les goed voor. 
2. Jij beantwoordt alle vragen goed. 
3. Zij besteedt veel tijd aan de oefeningen. 
4. Vermoed jij dat je een 10 krijgt? / Vermoed jij dat jullie een 10 krijgen? 

 
Categorie 45 les 6 

1. treedt op 
2. houdt op 
3. verbiedt 
4. wind op 
5. Vind 
6. scheldt 
7. vermoed 
8. wordt 

 
Categorie 46 les 1 

1. bloeiden 
2. gilde 
3. werkten 
4. blafte 
5. trouwde 
6. bedoelden 
7. luisterde 
8. raakte 

 
Categorie 46 les 2 
werkwoord  -te(n) -de(n) 
kloppen De rekening klopte. klopte  
brullen De leeuwen brulden.  brulden 
regenen Het regende.  regende 
beslissen De voorzitter besliste. besliste  
winkelen De dames winkelden.  winkelden 
koken De kok kookte. kookte  
missen De kogels misten. misten  
spelen De radio speelde.  speelde 
 
Categorie 46 les 3 
1. Zij blaften. 2. Hij fietste. 3. Hij voetbalde. 4. Zij roeiden. 
 
hij schaatste   zij droomde / zij droomden 



 

 

 

zij huilde / zij huilden hij waste 
hij rekende   zij tenniste / zij tennisten 
 
 
Categorie 46 les 4 

1. De kapper knipte mijn haar. 
2. ik rende over het lege plein. 
3. Sven probeerde zijn fiets te repareren. 
4. Joran schopte de bal in het eigen doel.  

 
Categorie 46 les 5 

1. speelde 
2. luisterde 
3. klapten 
4. bedankte 
5. schreeuwde 
6. piepte 
7. probeerde 
8. rende 

 
Categorie 46 les 6 

1. vierde ik mijn verjaardag. 
2. bakte ik een taart. 
3. logeerde ik bij mijn nicht. 
4. regende het hard. 
5. maakte ik mijn werk af. 
6. trakteerde ik op ijs. 
7. oefende ik verder. 
8. werkte ik als piloot.  

 
Categorie 47 les 1 

1. Hij raadde het geheim. 
2. De lamp verlichtte het pad. 
3. Het huis brandde af. 
4. Wij rustten uit na de lange reis. 
5. Ik haastte mij naar huis. 
6. Ik laadde de auto vol. 
7. Ik startte de motor. 
8. De eend broedde in het riet. 

 
Categorie 47 les 2 
werkwoord  -tte(n) -dde(n) 
bevrijden Ik bevrijdde hem.  bevrijdde 



 

 

 

wachten De bus wachtte. wachtte  
landen Het vliegtuig landde.  landde 
pesten Hij pestte mij. pestte  
instorten Het huis stortte in.  stortte in  
antwoorden Zij antwoordde niet.  antwoordde 
hoesten Ik hoestte. hoestte  
branden Het licht brandde.   brandde 
 
Categorie 47 les 3 

1. De meisjes troostten hun vriendin. 
2. De jongens raadden de geheime bergplaats. 
3. Wij kleedden ons snel aan. 
4. De vrouwen wachtten op de volgende trein.  

 
Categorie 47 les 4 
ontmoeten Morgen ontmoet ik de burgemeester. 

Gisteren ontmoette ik de burgemeester. 
posten Straks post ik mijn ontslagbrief. 
 Gisteren postte ik mijn ontslagbrief. 
besteden Nu besteed ik weinig geld aan kleren. 
 Vroeger besteedde ik weinig geld aan kleren. 
lusten Tegenwoordig lust ik wel spruitjes. 

Vroeger lustte ik geen spruitjes. 
 
Categorie 47 les 5 

1. feestten 
2. scheidden 
3. vermoedde 
4. doodden 
5. kostte 
6. slachtte 
7. luidden 
8. heette 

 
Categorie 47 les 6 

1. Vorig jaar plantte ik rozen in de tuin. 
2. Gisteren praatte ik met de directeur. 
3. Vorige week meldde mijn vader zich ziek. 
4. Gisteravond kleedden wij ons mooi aan.  

 
Categorie 47 les 7 
kloppen klopte volgen volgde 



 

 

 

pesten pestte(n) haasten haastte 
plagen plaagden zeuren zeurde 
branden brandde troosten troostte 
delen deelde staken staakten 
wachten wachtte melden meldde 
passen paste trouwen trouwde 
luiden luidde broeden broedde 
 
Categorie 47 les 8 

1. De bloemen verspreidden een doordringende geur. 
2. De clown struikelde over zijn eigen voeten. 
3. Niemand praatte tijdens de voorstelling. 
4. Wie klopte er op de deur? 

 
Categorie 47 les 9 
verwachten  Mijn broer verwacht een belangrijke brief. 
   Mijn broer verwachtte een belangrijke brief. 
haasten  Hij haast zich naar de brievenbus. 
   Hij haastte zich naar de brievenbus. 
openmaken  Hij maakt de envelop snel open. 
   Hij maakte de envelop snel open. 
vermoeden  Hij vermoedt een goed bericht. 
   Hij vermoedde een goed bericht. 
Categorie 48 les 1 
Ik koop een boek. kocht Ik vraag iets. vroeg 
Hij breekt zijn been. brak Opa zegt niets. zei 
Wat denk jij? dacht Opa zwijgt. zweeg 
Eef drinkt cola. dronk Wij lezen.  lazen 
Wij zitten stil. zaten Roepen jullie? riepen 
Hij liegt. loog Hij slaat mij. sloeg 
Zij kijken tv. keken Bas loopt weg. liep 
Joosje slaapt. sliep Ik zoek hem. zocht 
 
Categorie 48 les 2 

1. onderzocht 
2. vloog 
3. verzon 
4. ontwierp 
5. bedroog 
6. verkocht 
7. droeg 



 

 

 

8. sloop 
 

Categorie 48 les 3 
zinken zinkt Het schip zonk naar de bodem. 
klimmen klimt De poes klom in de boom. 
schrikken schrikt De vogel schrok van de poes. 
komen komt Rob kwam thuis. 
spreken spreekt Aruna sprak met haar baas. 
kopen koopt Mijn vader kocht brood. 
strijken strijkt Mijn broer streek zijn overhemd. 
zwemmen zwemt De vis zwom in de vijver. 
 
Categorie 48 les 4 
beginnen Morgen begint de lente.  
  Gisteren begon de lente. 
mogen Volgende week mogen wij mee naar de dierentuin. 
  Vorige week mochten wij mee naar de dierentuin. 
bezoeken Over een uur bezoeken wij het aquarium. 
  Vorige keer bezochten wij ook het aquarium. 
slapen Nu slapen alle leeuwen. 
  Een uur geleden sliepen alle leeuwen. 
 
Categorie 48 les 5 

voer 
bekeek 
kroop 
trok aan 
ontweek 
vroeg 
sprong 
hielp 
 

Categorie 48 les 6 
1. Mijn opa en oma kochten een mooie, rode fiets voor mij. 
2. Ik begon de dag altijd met brood, fruit en thee. 
3. De toerist genoot van de zon, de zee en het strand. 
4. Begreep jij die lange, moeilijke zin? 

 
Categorie 48 les 7 
gingen 
keken 
schilderden 



 

 

 

hingen 
heette 
woonde 
was 
betaalde 

 
Categorie 48 les 8 
 meervoud (o.v.t.) enkelvoud (o.v.t.) 
nadenken de leerlingen dachten na de leerling dacht na 
breien de vrouwen breiden oma breide 
pikken de vogels pikten de kraai pikte 
vluchten de dieven vluchtten de dief vluchtte 
breken de glazen braken het glas brak 
branden de vuren brandden het vuur brandde 
zoeken de honden zochten de hond zocht 
vergeten wij vergaten ik vergat 
 
Categorie 48 les 9 
Ik ging naar bed. 
Ik sliep snel. 
Ik droomde over vakantie. 
De zon scheen. 
Ik zwom in de zee. 
Daar kwam een haai. 
Ik gilde heel hard. 
En ik werd wakker. 
 
Categorie 49 les 1 

1. Job beweert: “Mijn hond kan zingen.” 
2. Sven roept: “Je liegt!” 
3. Ineke zegt: “Ik geloof het wel.” 
4. Ik vraag: “Klinkt het mooi?” 
5. Job zegt: “Het is niet om aan te horen.” 
6. Fleur zegt: “Het is toch een lieve hond.” 

 
Categorie 49 les 2 

1. Peter zegt: “Het wordt vandaag een spannende wedstrijd.” 
2. “Welke clubs spelen er?” vraag ik. 
3. Mijn broer zegt: “PSV speelt tegen Sparta.” 
4. “Wie gaat er winnen?” vraagt Joost. 
5. “ Sparta wordt de winnaar” beweert Peter. 
6. “ PSV is veel beter!” roept mijn broer. 



 

 

 

7. Ik zeg: “Daar komen de spelers al.” 
 
Categorie 49 les 3 

1. De meester zegt: “Wij gaan morgen naar de dierentuin.” 
2. De oppasser waarschuwt: “Gorilla’s zijn gevaarlijke dieren.” 
3. Ferda beweert: “Vleermuizen zijn vampiers.” 
4. De meester zegt: “Dat is echt onzin.” 
5. Bas vraagt: “Vechten neushoorns veel?” 
6. De oppasser antwoordt: ‘Neushoorns zijn geen agressieve dieren.” 

 
Categorie 49 les 4 

1. “Wat wilt u drinken?” informeerde de ober. 
2. Mijn vader zei: “Wij willen allemaal cola.” 
3. Mijn moeder vroeg: “Zijn er ook kindermenu’s?” 
4. “Dat is kip met friet en appelmoes” zei de ober. 
5. Mijn zusje riep: “Ik wil geen kip!” 
6. Mijn vader waarschuwde: “Als je schreeuwt, krijg je niets.” 
7. Mijn zusje vroeg lief: “Kan ik misschien een kroket krijgen?” 

 
Categorie 49 les 5 

1. Ik vraag: “Zullen we stokbrood nemen?” 
2. Jasmin antwoordt: “Volkorenbrood is veel gezonder.” 
3. Serdar vraagt: “Mag ik het fruit uitkiezen?” 
4. Ik zeg: “Ik wil appels, peren en bananen.” 
5. “Dan heb ik niets te kiezen” moppert hij. 
6. Jasmin roept lachend: “Jij moest alleen maar mee om te sjouwen!” 

 
Categorie 49 les 6 

1. Isa zegt: “Ik wil nieuwe kleren kopen.” 
2. Ik vraag: “Wat heb jij nodig?” 
3. Isa antwoordt: “Ik wil een broek, een trui en schoenen.” 
4. “Ik ga ook mee!” roept Stijn. 
5. Isa zegt: “Dat vind ik leuk.” 
6. Eva vraagt: “Gaat het niet de hele middag duren?” 

 
Categorie 50 les 1 

chocolade chirurg 

taart chocoladetaart hart hartchirurg 

letter chocoladeletter kaak kaakchirurg 



 

 

 

saus chocoladesaus boom boomchirurg 

 
 

champignon chili 

soep champignonsoep peper chilipeper 

teelt champignonteelt poeder chilipoeder 

saus champignonsaus saus chilisaus 

 
 
Categorie 50 les 2 
1. de parachute 2. de lunch 3. de 

champignons 
4. de capuchon 

5. de machine 6. de chimpansee 7. het affiche 8. de douche 
 
Categorie 50 les 3 

1. China 
2. douche 
3. marcheren 
4. chirurg 
5. Chips 
6. capuchon 
7. chagrijnig 
8. lunchen 
9. recherche 
10. chocola 
11. machinist 
12. brochure 

 
Categorie 50 les 4 

1. Chinees 
2. chauffeur 
3. charmant 
4. chagrijnig 
5. marcheren 
6. chimpansee 
7. brochure 
8. machinist 
9. Chili 
10. chef 



 

 

 

11. champagne 
12. China 

 
Categorie 50 les 5 
chef 
lunch 
douche 
Chinees 
capuchon 
parachute 
champignon 
rechercheur 
 
Categorie 50 les 6 

1. informatiebrochure 
2. chocoladetaart 
3. paprikachips 
4. champagneglazen 
5. hartchirurg 
6. buschauffeur 
7. lunchpakket 
8. champignonsoep 
9. chilipeper 
10. parachutesprong 

 
Categorie 51 les 1 

1. eb 
2. bieb 
3. web 
4. hebt 
5. bob 
6. krab 
7. krabt 
8. job 
9. slab 
10. tobt 

 
Categorie 51 les 2 

1. De oppasser zegt: “Een pelsrob is een soort zeeleeuw.”  
2. Ik vraag: “Wat is een obstakel?” 
3. De meester antwoordt: “Een obstakel is iets dat in de weg staat.” 
4. Anna vraagt: “Wat betekent een subtiel verschil?” 
5. De juf legt uit: “Een subtiel verschil is een klein, maar belangrijk verschil.” 



 

 

 

 
Categorie 51 les 3 

1. Mijn oom was ambtenaar van de burgerlijke stand. 
2. De voetbalclub kreeg subsidie voor een nieuw stadion. 
3. De bioloog observeerde dieren in de wildernis. 
4. Dat absurde verhaal klopte absoluut niet. 
5. De krant beschreef de gebeurtenis objectief. 

 
Categorie 51 les 4 

1. abrupt 
2. clubhuis 
3. absent 
4. abt 
5. riblappen 
6. abstract 
7. slab 
8. observatie 
9. obstakel 
10. noordzeekrab 

 
Categorie 51 les 5 

1. ’s Ochtends was het abnormaal druk op de weg. 
2. ’s Morgens was het eb. 
3. ’s Middags bezochten we de oude abdij. 
4. ’s Avonds gaat mijn opa altijd naar de biljartclub. 
5. ’s Nachts had ik een absurde droom. 

 
Categorie 51 les 6 

1. subsidie 
2. ribkarbonade 
3. absentielijst 
4. webpagina / webmaster 
5. krabsalade 
6. absoluut 
7. subtropen 
8. ribfluweel 
9. abnormaal 
10. abstract 

 
Categorie 52 les 1 

1. apotheek 
2. thermometer 
3. theater 



 

 

 

4. bibliotheek 
5. thermostaat 
6. marathon 
7. methode 
8. orthodontist 
9. katholieke 
10. therapie 

 
Categorie 52 les 2 
citroen citroenthee club thuisclub 
reken rekenmethode lepel theelepel 
complot complottheorie lokaal theorielokaal 
ergo ergotherapie loper marathonloper 
school schoolbibliotheek zakje theezakje 
hoofd hoofdthema nummer themanummer 
koorts koortsthermometer boek bibliotheekboek 
schaats schaatsmarathon komst thuiskomst 
 
Categorie 52 les 3 

1. Wij gingen met zijn allen naar het theater. 
2.  Hij liep elk jaar de marathon. 
3. Hij slaagde er niet in de theorie onder de knie te krijgen. 
4. De thermometer wees veertig graden aan. 
5. De medicijnen stonden klaar in de apotheek. 
6. Mijn moeder maakte thee voor de visite. 

 
Categorie 52 les 4 
ef chef maine machine 
ee thee apoeek apotheek 
ips chips lun lunch 
uis thuis impansee chimpansee 
ema thema erapie therapie 
ili Chili paraute parachute 
eorie theorie mareren marcheren 
irurg chirurg uisclub thuisclub 
 
Categorie 52 les 5 

1. brengt thuis 
2. marcheren 
3. zal 
4. Vind 
5. wordt 



 

 

 

6. blijft thuis 
7. luncht 
8. duurt 
9. antwoordt 
10. observeert 

 
Categorie 52 les 6 
Bijvoorbeeld: 

1. Ja, ik ga vaak naar de bibliotheek. / Nee, ik ga nooit naar de bibliotheek. 
2. Ja, ik loop elk jaar de marathon van Rotterdam. / Nee, ik heb nog nooit een 

marathon gelopen. 
3. Ik houd meer van thee dan van koffie. / Ik houd meer van koffie dan van 

thee.  
4. Ja, ik ga vaak naar het theater. / Nee, ik ben nog nooit in het theater 

geweest. 
5. Ja, ik vind theorie makkelijker dan praktijk. / Nee, ik vind theorie veel moeilijker 

dan praktijk. 
 
Categorie 53 les 1 

1. chaotisch 
2. gigantisch 
3. vegetarisch 
4. historisch 
5. optimistisch 
6. ironisch 
7. automatisch 
8. komisch 
9. chemisch 
10. fantastisch 
11. technisch 
12. - 

 
Categorie 53 les 2 

1. tropische 
2. allergisch 
3. logisch 
4. economische 
5. poliklinisch 
6. toeristische 
7. democratisch 
8. traumatische 
9. elektrische 
10. alfabetisch 



 

 

 

11. medisch 
12. telefonisch 

 
 Categorie 53 les 3 

1. Wij maakten een toeristische reis door een tropisch oerwoud. 
2. De reisleider beloofde ons een fantastische dag. 
3. Wij bezochten op een historische plek een voorstelling van bosnegers. 
4. Het ging over het tragische lot van slaven op de plantages. 
5. De mannen dansten op het geluid van ritmisch dreunende trommels. 
6. Het was logisch dat we na afloop allemaal stil waren. 

 
Categorie 53 les 4 
met tact tactisch met elektriciteit elektrisch 
volgens het alfabet alfabetisch treurig, droevig tragisch 
per telefoon telefonisch in de polikliniek poliklinisch 
in de tropen tropisch uit de praktijk praktisch 
wanordelijk chaotisch uit de theorie theoretisch 
met spot ironisch uit de techniek technisch 
zeer groot gigantisch scheikundig chemisch 
zuinig economisch opvoedkundig pedagogisch 
 
Categorie 53 les 5 
1. atletisch 6. historisch 11. problematisch 
2. chemisch 7. islamitisch 12. realistisch 
3. elastisch 8. kritisch 13. strategisch 
4. filosofisch 9. mechanisch 14.traumatisch 
5. gigantisch 10. optimistisch 15. vegetarisch 
 
Categorie 53 les 6 

1. Evert vraagt: “Eten jullie thuis altijd vegetarisch?” 
2. Roos zegt: “We eten alleen vlees met een biologisch keurmerk.” 
3. Hein vraagt: “Wat vind jij van het historisch museum?” 
4. Ivar antwoordt: “Ik vind het fantastisch.” 
5. Fenna vraagt: “Is die film romantisch?” 
6. Ik antwoord: “Het verhaal is eerder dramatisch.” 

 
Categorie 54 les 1 

1. De Nachtwacht 
2. het Rijksmuseum 
3. het Wilhelmus 
4. De Euromast 
5. het Binnenhof 



 

 

 

6. de Tweede Kamer 
7. Lagerhuis 
8. de Europese Unie 
9. het Vrijheidsbeeld 
10. Het Witte Huis 
11. De Eiffeltoren 
12. Het Zwanenmeer  

 
Categorie 54 les 2 
3 steden Leeuwarden Antwerpen Moskou 
3 provincies Overijssel Noord-Brabant Zuid-Holland 
3 landen Hongarije Portugal Suriname 
3 werelddelen Europa Amerika Afrika 
3 x water Waddenzee Westerschelde Donau 
 
Categorie 54 les 3 
Zuid-Hollandse eilanden 
de Chinese muur 
een Perzisch tapijt 
Arabische cijfers 
een Zwitsers horloge 
Russische roulette 

Engelse drop 
de Nederlandse taal 
de Indische oceaan 
Belgische bonbons 
de Europese Commissie 
Oost-Indische inkt 

 
Categorie 54 les 4 

1. Beeldenstorm 
2. Vrede van Munster 
3. Franse Revolutie 
4. Boerenoorlog 
5. Februaristaking 
6. Nieuwjaar, Driekoningen 
7. Pinksteren 
8. Suikerfeest 
9. Prinsjesdag 
10. Vaderdag 

 
Categorie 54 les 5 

unieke zaken aardrijkskundige namen historisch / feestdagen 

het Concertgebouworkest de Atlantische Oceaan de Tweede Wereldoorlog 

een echte Picasso Frankrijk Bevrijdingsdag 

de Volkskrant IJsselmeer Koningsdag 



 

 

 

de Nobelprijs Vlaanderen Pinksteren 

de Eerste Kamer Verenigde Staten Hongerwinter 

 
Categorie 54 les 6 

1. De Hongerwinter is de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog.  
2. Jan Terlouw schreef daarover het boek Oorlogswinter. 
3. Het zuiden van Nederland en België waren al in september 1944 vrij.  
4. In Amsterdam vierde men op 5 september 1944 al Dolle Dinsdag. 
5. Maar pas op 5 mei 1945 kon in het noorden Bevrijdingsdag gevierd worden. 
6. De Engelsen, Amerikanen en Canadezen waren onze bevrijders. 

 
Categorie 55 les 1 

1. logeerde 
2. werkte 
3. componeerde 
4. ontmoetten 
5. zocht 
6. kleurde 
7. vroeg 
8. trok 

 
 
 
 
Categorie 55 les 2 
werkwoord  -tte(n) -dde(n) 
hoesten De man hoestte. hoestte  
branden De kaars brandde.  brandde 
broeden De merel broedde.  broedde 
wachten De meisjes wachtten. wachtten  
scheiden De ouders scheidden.  scheidden 
planten De tuinman plantte. plantte  
melden De krant meldde.  meldde 
luiden  De klokken luidden.  luidden 
 
Categorie 55 les 3 

1. landde 
2. waarschuwde 
3. kroop 
4. praatten 
5. lustte 



 

 

 

6. kostte 
7. antwoordde 
8. ontweek 

 
Categorie 55 les 4 
Gisteren werkte ik hard.    Gisteren heb ik hard gewerkt. 
Hiervoor zat ik op de Beatrixschool.  Hiervoor heb ik op de Beatrixschool 

gezeten. 
Vorige week kocht Sam een nieuwe fiets. Vorige week heeft Sam een nieuwe 

fiets gekocht. 
Gisteren bracht Iris het boek terug.  Gisteren heeft Iris het boek 

teruggebracht. 
Vorige keer betaalde Laura.  Vorige keer heeft Laura betaald. 
De juf zei het.  De juf heeft het gezegd. 
Ik verstond het niet goed.  Ik heb het niet goed verstaan. 
De inbreker vluchtte.  De inbreker is gevlucht. 
 
Categorie 55 les 5 
werkwoord verleden tijd voltooid deelwoord 
springen wij sprongen gesprongen 
zuchten zij zuchtten gezucht 
poetsen jij poetste gepoetst 
giechelen zij giechelde(n) gegiecheld 
helpen ik hielp geholpen 
verliezen wij verloren verloren 
antwoorden hij antwoordde geantwoord 
schreeuwen hij schreeuwde geschreeuwd 
 
Categorie 55 les 6 
Ik deed niets. Ik heb niets gedaan. 
Vader verbood ons weg te gaan. Vader heeft ons verboden om weg te gaan. 
Hij bedankte voor de eer. Hij heeft voor de eer bedankt. 
Noor organiseerde een feest. Noor heeft een feest georganiseerd. 
Ons team won. Ons team heeft gewonnen. 
Gisteren sneeuwde het. Gisteren heeft het gesneeuwd. 
Het huis brandde af. Het huis is afgebrand. 
Mark wachtte op ons.  Mark heeft op ons gewacht. 
 
Categorie 55 les 7 

1. gevallen 
2. verbouwd 



 

 

 

3. begonnen 
4. gegroeid 
5. gesproken 
6. verscheurd 
7. bereikt 
8. gecontroleerd 
9. gewaarschuwd 
10. gelachen 
11. gevlogen 

 
Categorie 55 les 8 

1. Ik vroeg: “Heb je getennist?” 
2. Jij zei: “Ik heb vanmorgen gezwommen.” 
3. Ien zegt: “Ik heb lekker lang geslapen.” 
4. Paul vraagt: “Heb je ook gedroomd?” 
5. Ien vertelt: “In mijn droom ben ik in Parijs geweest.” 

 
Categorie 55 les 9 
Ik heb geprobeerd je te bellen. 
Ik heb met je moeder gesproken. 
Zij heeft mij verteld waar je was. 
Ik ben op mijn fiets gestapt. 
Ik ben snel naar het sportveld gefietst. 
Ik heb je daar niet gezien. 
Toen ben ik naar de stad gegaan. 
Ik heb je overal gezocht. 
Ik heb je niet gevonden. 
 
Categorie 56 les 1 
breien gebreid de gebreide trui  
koken gekookt gekookte eieren 
oplossen opgelost het opgeloste raadsel 
vragen gevraagd de gevraagde gegevens 
kapen gekaapt het gekaapte vliegtuig 
trouwen getrouwd het getrouwde stel 
stelen gestolen de gestolen auto 
poetsen gepoetst de gepoetste schoenen 
 
Categorie 56 les 2 
straffen De speler is gestraft.  De gestrafte speler. 
kleuren De bal is gekleurd.  De gekleurde bal.  
strijken  De bloes is gestreken.   De gestreken bloes. 



 

 

 

beledigen  De man is beledigd. De beledigde man.   
leren  De les is geleerd.  De geleerde les. 
plakken De band is geplakt.  De geplakte band. 
draaien De wind is gedraaid. De gedraaide wind.  
vluchten De dief is gevlucht.  De gevluchte dief. 
parkeren De auto is geparkeerd. De geparkeerde auto. 
drukken De folder is gedrukt. De gedrukte folder. 
 
Categorie 56 les 3 

1. gebakken 
2. gelikte 
3. Gebraden 
4. vermoorde 
5. Gedeelde 
6. gekleurde 
7. gemiste 
8. gebroken 
9. Gedane 
10. gebeten 

 
Categorie 56 les 4 

1. De deur is oud en geverfd. 
Het is een oude, geverfde deur. 

2. De trui is rood en gebreid. 
Het is een rode, gebreide trui. 

3. Het kind is bang en geschrokken. 
Het is een bang, geschrokken kind.  

4. Het verhaal is mooi en verzonnen. 
Het is een mooi, verzonnen verhaal. 

5. De brochure is mooi en gedrukt. 
De mooie, gedrukte brochure. 

 
Categorie 56 les 5 
Geachte (achten) heer De Wit, 
 
U klaagt over overlast van geparkeerde(parkeren) auto’s in uw straat. Bezoekers 
houden zich niet aan de gemaakte (maken) afspraken.  
U heeft nog niet de door ons gevraagde (vragen) informatie aangeleverd. Stuurt u 
ons a.u.b. een getekende(tekenen) schets van de situatie. Dan kunnen wij bezien of 
de bedoelde (bedoelen) situatie inderdaad onwenselijk is. Als dat zo is, dan zullen 
we de door u gewenste (wensen) oplossing snel realiseren. 
 
P. Groen, wethouder Achtmolen 



 

 

 

 
Categorie 56 les 6 
een geslaagde operatie het gelezen bericht 
de geklopte slagroom een gebraden kip  
met geboeide handen een gescheurde broek 
een getekende verklaring  het gebouwde huis  
het bereikte doel gekamde haren 
het verwachte resultaat een gestoorde gek 
de gestrande passagiers het geleende geld 
 
Categorie 57 les 1 

1. Ik beloof je een reep chocola. 
2. Over twee weken reist zij (hij) naar China. 
3. Durf je dicht bij de chimpansee te komen? 
4. Ik vrees dat de broche in de wasmachine zit. 
5. Zij (hij) geeft de chef een hand. 

 
Categorie 57 les 2 

1. Wij geloven absoluut niets van het verhaal. 
2. De ambtenaren wijzen op de regels. 
3. Wij schrijven een brief naar de voorzitter van de club.  
4. Wij lezen altijd boeken uit de bieb. 
5. Pelsrobben geven niets om de kou. 

 
Categorie 57 les 3 

1. Tien mannen en vrouwen reisden naar het binnenland van Afrika. 
2. De ontdekkingsreizigers beleefden daar spannende avonturen. 
3. Zij vreesden soms voor hun leven. 
4. Zij beloofden elkaar niet uit het oog te verliezen. 
5. Zij verbaasden zich over de prachtige kleuren van tropische vogels en 

bloemen.  
 

Categorie 57 les 4 
1. Ik lees graag sprookjesboeken. 
2. De prins en prinses leven altijd nog lang en gelukkig. 
3. Zij beloven elkaar eeuwige trouw. 
4. Dat geeft mij een tevreden gevoel. 
5. Hun kinderen hoeven nooit te denken aan ouders die ruzie maken.  

 
 
Categorie 57 les 5 
Manar bleef thuis. Manar is thuis gebleven. 



 

 

 

Ik reisde met de trein. Ik heb met de trein gereisd. 
Ik blies de kaarsen uit. Ik heb de kaarsen uitgeblazen. 
Wim gaf je het geld. Wim heeft je het geld gegeven. 
Erik groef een gat. Erik heeft een gat gegraven. 
Maartje schreef mij een brief. Maartje heeft mij een brief geschreven. 
Ik verhuisde naar Parijs. Ik ben naar Parijs verhuisd. 
Ik beloofde te schrijven. Ik heb beloofd te schrijven. 
De oude man stierf gisteren De oude man is gisteren gestorven. 
Jetje verfde de muur groen.  Jetje heeft de muur groen geverfd.  
 
Categorie 57 les 6 
vriezen (o.t.t.) 1. Het vriest dat het kraakt.  
proeven (o.v.t.) 2. De kok proefde de soep. 
beleven (v.t.t.) 3. Zoiets heb ik nog nooit beleefd.  
verhuizen (v.v.t.) 4. Ik was nog nooit eerder verhuisd. 
genezen (o.t.t.) 5. De wond geneest goed. 
blazen (o.v.t.) 6. De koude wind blies ons om de oren. 
blijven (o.t.t.)  7. Ebru blijft liever thuis. 
beloven (v.t.t.) 8. Jij hebt mij beloofd hier te blijven. 
geven (v.v.t.)  9. Wie had jou toestemming gegeven? 
drijven (o.v.t.) 10. Een ijsberg dreef op het schip af.  
 
Categorie 58 les 1 

1. De chauffeur startte de bus. 
2. De deuren sloten automatisch. 
3. De staart van een hond zat tussen de deur. 
4. Een passagier bevrijdde het angstige dier. 
5. De geschrokken eigenaar schold de buschauffeur uit. 

 
Categorie 58 les 2 
De chef verbiedt ons te roken. De chef verbood ons te roken 
Die opdracht kost veel moeite. Die opdracht kostte veel moeite. 
Hij besteedt er veel tijd aan.  Hij besteedde er veel tijd aan. 
Ik onthoud dat absoluut niet. Ik onthield dat absoluut niet. 
Ik vergeet mijn gitaar mee te nemen. Ik vergat mijn gitaar mee te nemen. 

Hoe bereid jij je voor op het dictee? Hoe bereidde jij je voor op het dictee? 

Vermoedt hij een complot? Vermoedde hij een complot? 

Wij weten niets van China. Wij wisten niets van China. 

 
Categorie 58 les 3 

1. Fred zei: “Ik vond een gouden broche.” 



 

 

 

2. Maria vroeg: “Landde het vliegtuig om zes uur?” 
3. Hidde zei: “De machinist wist dat niet.” 
4. Saskia vroeg: “Onthield jij de melodie?” 
5. Hamza vroeg: “Hoe vermeden jullie de file?” 

 
Categorie 58 les 4 

1. Het Indische eten verspreidde een doordringende geur. 
2. Wij besloten een vegetarisch gerecht te nemen. 
3. Wij genoten van de fantastisch bereide maaltijd. 
4. Mijn vader laadde zijn bord gigantisch vol. 
5. Romantisch kaarslicht verlichtte het restaurant. 

 
Categorie 58 les 5 

1. Ik heb een stuk chocola gegeten. 
2. Ik heb de chef uitgescholden. 
3. Ik heb de tekst op de affiche onthouden. 
4. De chirurg heeft de buik opengesneden. 
5. Hij heeft ons verboden de chimpansees chips te voeren. 
6.  De chauffeur is in vijf uur naar Berlijn gereden.  

 
Categorie 58 les 6 
verwachten (o.v.t.)  1. Het KNMI verwachtte een hittegolf. 
genieten (v.t.t.)  2. Wij hebben van het concert genoten. 
binden (o.v.t.)  3. Zij bonden het schip met touwen vast. 
vechten (v.v.t.)  4. Joris had nog nooit eerder gevochten. 
spuiten (o.v.t.)  5. Het water spoot uit de kapotte leiding. 
smelten (v.t.t.)  6. Door de warmte is de chocola gesmolten. 
zitten (v.v.t.)   7. De dief had al vaker in de cel gezeten. 
besteden (o.v.t.)  8. Ilias besteedde al zijn geld aan stripboeken. 
ontvluchten (o.v.t.)  9. Burgers ontvluchtten massaal het oorlogsgebied. 
lijden (v.t.t.)   10. Zij hebben onder de situatie geleden. 
 
Categorie 59 les 1 

1. autootje 
2. kladblaadje 
3. borrelglaasje 
4. kettinkje 
5. beginnetje 
6. bospaadje 
7. ballonnetje 
8. vriendinnetje 
9. omaatje 
10. fotootje 



 

 

 

 
Categorie 59 les 2 

1. gehaktballetje 
2. kindermenuutje 
3. opaatje 
4. fotocameraatje 
5. krentenbolletje 
6. lentezonnetje 
7. parapluutje 
8. kronkelpaadje 
9. landweggetje 
10. gezinnetje 

 
Categorie 59 les 3 

1. Kleinduimpje zei: “Ik leen de zevenmijlslaarzen van de reus.” 
2. Roodkapje vroeg: “Omaatje waarom heeft u zulke grote oren?” 
3. Sneeuwwitje zei: “Wat een mooi rood appeltje is dit.” 
4. Doornroosje vroeg: “Papaatje wat staat er toch in dat kamertje?” 
5. Het mannetje zong: “Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.” 

 
Categorie 59 les 4 

1. Mijn moeder kocht een mooi, rood autootje. 
2. Hij at een loempiaatje, een gehaktballetje, een slaatje en een puddinkje. 
3. Wij bestelden een glaasje sap, een glaasje wijn, een glaasje water en een 

kopje koffie. 
4. Een klein, roze ballonnetje landde in de boom. 
5. We reden over de snelweg, een landweggetje en een bospaadje naar het 

meertje. 
 

Categorie 60 les 1 
1. aquarium 2. mannequin 3. aquaduct 4. quad 
5. quiche 6. cheque 7. quiz 8. aquarelverf 
 
Categorie 60 les 2 

1. squash 
2. maquette 
3. communiqué 
4. consequentie 
5. aquarel 
6. frequent 
7. antiquair 
8. – 
9. liquidatie 



 

 

 

10. quasigrappig 
11. quiz 
12. quarantaine 

 
Categorie 60 les 3 

1. squash 
2. rechercheur 
3. aquarium 
4. consequent 
5. chimpansee 
6. machinist 
7. quiz 
8. mannequin 
9. frequent 
10. chocola 

 
Categorie 60 les 4 
de consequentie 
de quiche 
de liquidatie 

kunst gezondheid sport school 
de aquarel de thermometer het squash de rekenmethode 

de antiquair de apotheek de marathon het theorielokaal 

het theater de orthodontist de thuisclub de schoolbibliotheek 

 
Categorie 60 les 5 

Q TH CH 
quiz 
consequent 
mannequin 
adequaat 
aquaduct 

therapie 
katholiek 
bibliotheek 
thermostaat 
citroenthee 

China 
machine 
chirurg 
capuchon 
affiche 

 
Categorie 60 les 6 

1. de maquettebouwer 
2. het quizprogramma 
3. de aquariumplant 
4. de radiofrequentie 
5. de squashbaan 
6. het aquarelpapier 
7. het quicherecept 

 
Categorie 61 les 1 



 

 

 

ICT SPORT MUZIEK 
de computer de coach de diskjockey 
de website het racket de jazz 
de software de shuttle de hardrock 
de homepage de finish de playbackshow 
de laptop het badminton de rapper 
 
Categorie 61 les 2 

1. interview 
2. facelift 
3. handicap 
4. outsider 
5. cockpit 
6. accountant 
7. jungle 
8. mountainbike 
9. barbecue 
10. ketchup 

 
Categorie 61 les 3 

1. survivaltocht 
2. service 
3. ticket 
4. teamwork 
5. research 
6. stopwatch 
7. paperclip 
8. sciencefiction 
9. placemat 
10. weekend 

 
Categorie 61 les 4 
Lina is keeper in een voetbalteam Voor de match begint, is er eerst een warming-up. 
Haar vrienden en vriendinnen vinden het echt cool. Haar hele fanclub staat achter 
het doel. Daar komt de tegenstander! Lina maakt een sliding en stopt de bal. Dan 
maakt haar team een goal. De supporters juichen. De coach prijst haar na afloop: 
“Lina, als je zo doorgaat maak je snel een transfer naar de eredivisie!” 
 
Categorie 61 les 5 
picknick (mand, tafel) picknickmand picknicktafel 
jazz (festival, ballet) jazzfestival jazzballet 
team (sport, building) teamsport teambuilding 



 

 

 

computer (virus, crash) computervirus computercrash 
weekend (tas, dienst) weekendtas weekenddienst 
service (beurt, kosten) servicebeurt servicekosten 
bungalow (park, tent) bungalowpark bungalowtent 
parttime (baan, studie) parttimebaan parttimestudie 
barbecue (saus, vlees) barbecuesaus barbecuevlees 
rails (trein, gordijn) treinrails gordijnrails 
show (mode, talk) modeshow talkshow 
band (rock, drum) rockband drumband 
 
Categorie 61 les 6 
Ik heb getankt bij de dichtstbijzijnde pomp. Ik tankte bij de dichtstbijzijnde pomp. 
Haroun heeft urenlang getraind. Haroun trainde urenlang. 
De kok heeft het vlees gegrild. De kok grilde het vlees. 
Ik heb het bij de verzekering geclaimd. Ik claimde het bij de verzekering. 
Ik heb het even gegoogeld. Ik googelde het even. 
Ronald heeft de bladzijde uitgeprint. Ronald printte de bladzijde uit. 
Mijn broer heeft mij gecoacht. Mijn broer coachte mij. 
Gerard heeft drie keer gescoord. Gerard scoorde drie keer. 
Ik heb de stukken net naar je gemaild. Ik mailde de stukken net naar je. 
Annette heeft haar nieuwe jurk geshowd.  Annette showde haar nieuwe jurk.  
 
Categorie 61 les 7 

1. download 
2. downloadt 
3. downloadden 
4. printen 
5. printte 
6. promoot 
7. promootte 
8. plan 
9. plande 
10. heeft gepland 

 
Categorie 61 les 8 

1. Lucas lunchte met een sandwich, een appel en een milkshake. 
2. Thijs finishte als eerste bij de race. 
3. De trainer coachte het team naar de overwinning. 
4. De servicemonteur checkte de remmen van de scooter. 
5. De journalist interviewde de manager. 

 
Categorie 61 les 9 



 

 

 

1. racet 
2. heeft getimed 
3. had gegoogeld 
4. gamede 
5. ben (heb) ingelogd 
6. tackelde 
7. was gefinisht 
8. hockeyt 
9. heeft gesponsord 
10. racete 

 
Categorie 62 les 1 

1. woede-uitbarsting 
2. diploma-uitreiking 
3. zeeotter 
4. toe-eigenen 
5. rente-inkomsten 
6. radio-opname 
7. fotoalbum 
8. elektronica-afdeling 
9. zoals 
10. mode-industrie 

 
Categorie 62 les 2 

1. pinguïn 
2. Italië 
3. ruïne 
4. poëzie 
5. patiënt 
6. reünie 
7. cliënt 
8. België 
9. conciërge 
10. coördinator 

 
Categorie 62 les 3 

a ↔ i e ↔ e o  ↔ o 
kassa-inhoud mede-eigenaar auto-ongeval 
mozaïek reële coöperatief 

i ↔ e e ↔ i o ↔ i 
groei-economie politie-inspecteur regio-indeling 
 efficiënt geïrriteerd egoïst 



 

 

 

 
Categorie 62 les 4 

1. De politieagent heeft de getuige beïnvloed. 
2. Ik heb mij geërgerd aan zijn hevige woede-uitbarstingen. 
3. De Italiaanse minister heeft een politie-escorte geëist. 
4. Nesrine heeft geïnformeerd of zij kon mee-eten. 
5. De mede-eigenaren hebben in goed overleg de samenwerking beëindigd. 
6. Onze conciërge is naar Australië geëmigreerd.  

 
Categorie 62 les 5 

1. ruïne 
2. cliënt 
3. menu-idee 
4. geërfd 
5. poëzie 
6. knieën 
7. lente-uitje 
8. zeeën 
9. diëtiste 
10. financiën 
11. thee-ei 
12. intuïtie 

 
Categorie 62 les 6 
knie knieën fantasie fantasieën 
bacterie bacteriën orchidee orchideeën 
toverfee toverfeeën theorie theorieën 
melodie melodieën olie oliën 
menu-idee menu-ideeën theorie theorieën 
categorie categorieën kolonie koloniën 
fotokopie fotokopieën moskee moskeeën 
industrie industrieën therapie therapieën 
 
Categorie 63 les 1 

1. enthousiast 
2. restaurants 
3. auteur 
4. journalist 
5. journaal 
6. bouillon 
7. aubergine en courgette 
8. souvenir 



 

 

 

9. douane 
10. routine 
11. retour 
12. douche 

 
Categorie 63 les 2 
reservoir reservoir repertoire, trottoir 
militair militair revolutionair e.a. 
bureau bureau cadeau, niveau 
cabaretier cabaretier premier, atelier 
ambassadeur ambassadeur regisseur 
elektricien elektricien opticien 
niveau niveau cadeau 
interieur interieur regisseur, ingenieur 
miljonair miljonair ordinair e.a. 
culinair culinair populair e.a. 
 
Categorie 63 les 3 

1. Alex vraagt: “Gaan jullie mee naar het café?” 
2. De caissière vraagt: “Wil je een bonnetje?”. 
3. Esmee vraagt: “Wil je een toastje met paté?” 
4. Mark zegt: “Morgen krijg ik een logé.” 
5. De conducteur zegt: “Er is in de volgende coupé nog plaats.” 
6. Het meisje vraagt: “Mag ik u een enquête afnemen?” 

 
Categorie 63 les 4 
ambulance(auto, personeel) ambulanceauto ambulancepersoneel 

cadeau (idee, abonnement) cadeau-idee cadeauabonnement 

toilet (papier, artikel) toiletpapier toiletartikel 

milieu(activist, bewust) milieuactivist milieubewust 

medaille (kandidaat, oogst) medaillekandidaat medailleoogst 

bureau (blad, agenda) bureaublad bureauagenda 

privé (auto, chauffeur) privéauto privéchauffeur 

routine (klus, inspectie) routineklus routine-inspectie 

(familie, kerst) diner familiediner kerstdiner 

enquête(formulier, bureau) enquêteformulier enquêtebureau 

 



 

 

 

Categorie 63 les 5 
1. ordinair 
2. jus d’orange 
3. premier 
4. auteur 
5. quiche 
6. première 
7. detail 
8. maillot 
9. souvenir 
10. renaissance 
11. barrière 
12. journalist 

 
Categorie 63 les 6 

1. Ja, ik vind courgette en aubergine lekker. 
2. Ja, ik wil wel een croissant en jus d’orange als ontbijt. 
3. Nee, ik ken de chauffeur van de ambulance niet.  
4. Ja, die miljonair heeft echt biljetten van duizend euro in zijn portefeuille. 
5. Ja, de conducteur heeft iedereen in de coupé gecontroleerd. 
6. Nee, ik ben niet enthousiast over de show van die cabaretier. 

 
 
 


