
 

 

Antwoordbladen bij Spelling langs de lijn groep 8 (oefening 3) 
 
 
Categorie 64 les 1 

1. In Midden-Nederland hebben de Batavieren geleefd. 
2. De Romeinen hebben al snel beseft hoe gevaarlijk zij waren. 
3. Zij hebben beloofd de Romeinen niet aan te vallen. 
4. Eerst hebben de Batavieren dat niet gedurfd. 
5. Hun aanval heeft de Romeinse soldaten verrast. 

 
Categorie 64 les 2 
Ronald gelooft niet in sprookjes. 
Ronald geloofde niet in sprookjes. 
Ronald heeft niet in sprookjes geloofd. 
 
Maria reist naar Zuid-Amerika. 
Maria reisde naar Zuid-Amerika. 
Maria is naar Zuid-Amerika gereisd. 
 
De arts verdooft de patiënt. 
De arts verdoofde de patiënt. 
De arts heeft de patiënt verdoofd. 
 
Yasmine omhelst haar grootvader. 
Yasmine omhelsde haar grootvader. 
Yasmine heeft haar grootvader omhelsd. 
 
Categorie 64 les 3 

beloven beloofde het beloofde land 

ontploffen ontplofte de ontplofte bom 

durven gedurfde het gedurfde plan 

verrassen verraste zijn verraste gezicht 

vrezen gevreesde de gevreesde vijand 

verdoven verdoofde de verdoofde patiënt 

erven geërfde het geërfde kapitaal 

verbazen verbaasde de verbaasde voorbijganger 
 
Categorie 64 les 4 

1. verdoofd 
2. geblaft 



 

 

3. geverfd 
4. verrast 
5. gedurfd 
6. verbaasd 
7. geloofd 
8. ontploft 
9. gedoofd 
10. geproefd 

 
Categorie 64 les 5 

1. beloofd 
2. verhuisd 
3. gestraft 
4. gedanst 
5. geschorst 
6. geboft 
7. gereisd 
8. beleefd 
9. gevreesd 
10. geleefd 

 
Categorie 64 les 6 
 
Categorie 65 les 1 
werkwoord stam vul de persoonsvorm in, gebruik de o.t.t.  stam stam+t 

bloeden bloed De patiënt bloedt hevig.  X 
praten praat Ik praat niet meer met jou! X  
houden houd Frank houdt van pizza.   X 
worden word Word jij later ingenieur? X  
moeten moet Theo moet op tijd thuis zijn.  X 
snijden snijd Snijd jij even de groente? X  
zitten zit Abdel zit op pianoles.  X 
wedden wed Ik wed dat je niet van mij kan winnen. X  
 
Categorie 65 les 2 

1. Paul treedt op in het theater. 
Treedt Paul op in het theater? 

2. Hij verwacht een spectaculaire show. 
Verwacht hij een spectaculaire show? 

3. Jij windt je op bij het vooruitzicht. 
Wind jij je op bij het vooruitzicht? 

4. Marjan vermoedt dat het laat zal worden. 
Vermoedt Marjan dat het laat zal worden? 



 

 

5. Jij meldt ons aan bij de receptie. 
Meld jij ons aan bij de receptie? 

Categorie 65 les 3 
1. Kom 
2. vindt 
3. Word 
4. Onthoud 
5. Antwoord 
6. Vermoedt 
7. Houd 
8. windt 
9. leidt 
10. Verbied 

 
Categorie 65 les 4 

1. De minister-president plantte een lindeboom. 

2. Daarbij belandde de schep in zijn voet. 

3. Het nieuws over het ongelukje van de premier verspreidde zich snel. 

4. De journalisten haastten zich naar het ziekenhuis. 

5. Het ziekenhuis meldde dat de premier al weer thuis is. 

 
Categorie 65 les 5 

1. kleedde 
2. besteedde 
3. verwachtte 
4. Vermoedde 
5. verwoestte 
6. brandde af 
7. stortte in 
8. ontmoette 
9. praatte 
10. meldde 

 
Categorie 65 les 6 

1. Kleed aan 
2. Word 
3. Word 
4. Wordt 
5. Treedt op 
6. Vind 
7. Vindt 
8. Houdt op 
9. Houd vast 



 

 

10. Vinden 
 
Categorie 66 les 1 

1. Ik speel piano. 
Ik speelde piano. 
Ik heb piano gespeeld. 

2. Richard downloadt de bestanden. 
Richard downloadde de bestanden. 
Richard heeft de bestanden gedownload. 

3. De dieven vluchten via de achterdeur. 
De dieven vluchtten via de achterdeur. 
De dieven zijn via de achterdeur gevlucht. 

 
Categorie 66 les 2 
werkwoord voltooid deelwoord bijvoeglijk naamwoord 

bereiken Het doel is bereikt. Het bereikte doel. 

verlicht Het raam is verlicht. Het verlichte raam. 

branden De noten zijn gebrand. De gebrande noten.  

doden De tijger is gedood. De gedode tijger. 

vluchten De dief is gevlucht. De gevluchte dief. 

verwoesten De stad is verwoest. De verwoeste stad. 

besteden De tijd is besteed. De bestede tijd. 

vergroot De foto is vergroot. De vergrote foto. 

verpesten De sfeer is verpest. De verpeste sfeer. 

verbreden De weg is verbreed.  De verbrede weg. 
 
Categorie 66 les 3 

1. verkleedde 
verklede 

2. bereidde 
bereide 

3. vermoordden 
vermoorde 

4. besteedde 
bestede 

5. verwoestten 
verwoeste 
 

Categorie 66 les 4 
1. vergrote 
2. verwachtte 



 

 

3. verspreidde 
4. bevrijde 
5. bekleedde 
6. vermelde 
7. verbrande 
8. verkleedde 
9. begrote 
10. ontblootte 

 
Categorie 66 les 5 

1. verwachte 
2. verlichte 
3. ontvreemdde 
4. verlote 
5. beantwoordde 
6. verwoestte 
7. verbrede 
8. vermoorde 
9. bevrijdde 
10. verbrande 
11. verpestte 

 
 Categorie 66 les 6 
 
Categorie 67 les 1 
ex 
box 
luxe 
extra 
excuus 
complex 
saxofoon 
Luxemburg 
experiment 
 
Categorie 67 les 2 

1. reflex 
2. extreme 
3. excursie 
4. experiment 
5. excuus 
6. perplex 
7. exclusief 
8. expres 



 

 

9. examen 
10. maximaal 
11. exotische 
12. exemplaar 

Categorie 67 les 3 
taxi (centrale, busje) taxicentrale taxibusje 

luxe (artikel, editie) luxeartikel luxe-editie 

examen (eind, cijfer) eindexamen examencijfer 

maximum (snelheid, straf) maximumsnelheid maximumstraf 

textiel (industrie, fabriek) textielindustrie textielfabriek 

mixer (staaf, keuken) staafmixer keukenmixer 

expeditie (diepzee, pool) diepzee-expeditie poolexpeditie 

export (product, olie) exportproduct olie-export 

box (koel, mail) koelbox mailbox 

 

Categorie 67 les 4 
Koningsdag op Texel 
 
Op Koningsdag reisden koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix 
naar Texel. Vanuit Den Helder vertrok een extra veerboot, exclusief voor de 
genodigden.  
Het eerste onderdeel van de excursie was een bezoek aan een schapenboerderij. 
De koning kreeg het eerste exemplaar van een boek over het Texelse schaap 
aangeboden. Prinses Beatrix bleek een expert in het spinnen van schapenwol en 
koningin Maxima wist alles over de export van schapen, wol en schapenkaas. Bij een 
luxueus hotel werd koffiegedronken. Het Texels saxofoonkwartet verzorgde een 
koffieconcert.  
Koning Willem-Alexander maakte zijn excuus dat hij niet langer kon blijven. Taxi’s 
stonden al te wachten om het gezelschap terug naar de veerboot te brengen.  
 
Categorie 67 les 5 
mixt 
mixte 
heeft gemixt 
taxiet 
taxiede 
is getaxied 
experimenteer 
experimenteerde 
heeft geëxperimenteerd 



 

 

exporteert 
exporteerden 
hebben geëxporteerd 
 
Categorie 67 les 6 
geweven stof textiel proef, test examen 
waarde schatten taxeren verontschuldiging excuus 
buigzaam flexibel uitvoer export 
deskundige expert opzettelijk expres 
weelderig luxueus ontspannen relaxed 
uitstapje excursie ontploffing explosie 
mengen mixen uitheems exotisch 
hoogst haalbare maximum   
 
Categorie 68 les 1 
nachtkleding pyjama strafschop penalty 
raadsel, geheim mysterie pardon sorry 
jong kindje baby kenmerkend typisch 
slang python knuffel teddybeer 
roofdier hyena zenuwarts psychiater 
feestje party land in Azië Syrië 
joods gebedshuis synagoge slaginstrument xylofoon 
middelbare school lyceum 
 
Categorie 68 les 2 

1. Het Vrijheidsbeeld is het symbool van de stad New York. 
2. Dylan vroeg: “Wie zit er in de jury van de playbackshow?” 
3. Op de mytylschool wordt veel aandacht aan gymnastiek en fysiotherapie 

besteed. 
4. Het was een mysterie waarom de sympathieke spits een penalty tegen kreeg.  
5. In de Python in de Efteling werd mijn zus hysterisch. 
6. De psycholoog vroeg: “Wat zijn uw hobby’s?” 

 
Categorie 68 les 3 

1. systeem 
2. boycotten, Olympische 
3. hyperactief 
4. hygiëne, baby’s 
5. psychiater, analyse 
6. gynaecoloog 
7. hypotheek 
8. hyacinten 



 

 

9. dynamo 
10. hockey 
11. sherry 
12. Uruguay 

 
Categorie 68 les 4 
y klinkt als /ie/ y klinkt als /i/ 

acrylverf 
Cyprus 
fysiek 
typemachine 
mythe 

gymleraar 
symfonie 
lynx 
dyslexie 
Egypte 

y klinkt als /j/  y klinkt als /ij/ 

yoga 
mayonaise 
boycot 
yoghurt 
Paraguay 

nylonkousen 
flyer 
skybox 
recyclen 
hype 

 
Categorie 68 les 5 

1. skyline 
2. typefout 
3. symfonieën 
4. symmetrisch 
5. hypnose 
6. syndroom 
7. sympathiek 
8. yoghurt 
9. cityhopper 
10. synoniem 

 
Categorie 68 les 6 
 
Categorie 69 les 1 

1. filiaal 
2. officieel 
3. visueel 
4. Speciaal 
5. commercieel 
6. liniaal 
7. Eventueel 
8. ideaal 



 

 

9. actueel 
10. ritueel 
11. principieel 
12. materiaal 

 
Categorie 69 les 2 
Ook andere antwoorden zijn mogelijk. 

1. liniaal 
2. individueel 
3. speciaal 
4. commercieel 
5. joviaal 
6. actueel 
7. asociaal 
8. geniaal 

 
Categorie 69 les 3 
individuele 
geniale 
officiële 
visuele 
essentiële 
financiële 
joviale 
principiële 
commerciële 
sociale 
materiële 
ideale 
 
Categorie 69 les 4 

1. Ik heb geïnformeerd of hij principiële bezwaren heeft tegen pinguïns. 
2. Ethan is vanuit België naar Israël geëmigreerd. 
3. De voorzitter heeft het officiële gedeelte van de vergadering beëindigd. 
4. Ik heb mij groen en geel geërgerd aan zijn financiële onkunde. 
5. De monteur heeft alle essentiële onderdelen geïnspecteerd. 
6. De patiënt heeft een vergoeding voor de materiële schade geëist. 

 
  



 

 

Categorie 69 les 5 
1. specialiteit 
2. actueel 
3. socialistische 
4. Provinciale 
5. financiële 
6. geniale 
7. idealen 
8. Ritueel 
9. punctueel 
10. officieel 
11. liniaal 
12. eventuele 

 
Categorie 69 les 6 
 
Categorie 70 les 1 
wollen vloerbedekking 
een katoenen T-shirt 
een bronzen medaille 
een papieren tasje 
een koperen cilinder 
een rieten poppenwagen 
een metalen hekwerk 
een zilveren ringetje 
een houten bruggetje 
een glazen deur 
ijzeren spoorrails 
kartonnen koffiebekers 
 
Categorie 70 les 2 
een grauw, betonn muur een grauwe, betonnen muur 
oranj, fluwel gordijnen oranje, fluwelen gordijnen 
een rod, woll muts een rode, wollen muts 
gebloemd, papier servetten gebloemde, papieren servetten 
een fraai, marmer trap een fraaie, marmeren trap 
een gebeitst, hout vloer een gebeitste, houten vloer 
een groen, glaz fles een groene, glazen fles 
een oud, goud munt een oude, gouden munt 
een mooi, zijd sjaal een mooie, zijden sjaal 
zwart, ler laarzen zwarte, leren laarzen 
 
Categorie 70 les 3 



 

 

1. het IJzeren Gordijn 
2. koperen bruiloft 
3. houten klaas 
4. gouden handdruk 
5. stalen zenuwen 
6. ijzeren discipline 
7. gouden bergen 
8. geitenwollensokkentype 
9. een houten kop 
10. porseleinen poppetje 
11. fluwelen handschoenen 
12. papieren tijger 

 
Categorie 71 les 1 

1. hartgrondig 
2. abonnement 
3. appartement 
4. museum 
5. dromedaris 
6. sieraad 
7. buiig 
8. begrafenis 
9. onmiddellijk 
10. verrassing 
11. terras, terrein 
12. litteken 

 
Categorie 71 les 2 
1 aluminium 6 interessant 11 parallel 

2 ananas 7 kapitaal 12 satelliet 

3 bijzonder 8 lawaaiig 13 sinaasappel 

4 eczeem 9 omelet 14 sperziebonen 

5 galerij 10 papegaai 15 voltooiing 

 
ananas kangoeroe dromedaris sinaasappel 
 
 
Categorie 71 les 3 

1. abonnee 
2. lyceum 
3. balustrade 
4. satelliet 



 

 

5. terrein 
6. spaghetti 
7. apart 
8. kapitaal 
9. litteken 
10. pakketten 
11. galerij 
12. Agressieve 

 
Categorie 71 les 4 

1. omelet 
2. interessant 
3. parallel 
4. onmiddellijk 
5. glooiing 
6. aluminium 
7. bijzonder 
8. sinaasappel 
9. agressief 
10. Curaçao 
11. kapitaal 
12. eczeem 

 
Categorie 71 les 5 

1. Mijn vader riep: “Kom onmiddellijk hier jongens!” 
2. Mijn moeder zei: “Ik heb een verrassing, we gaan naar de dierentuin.” 
3. “Zijn er kangoeroes?” vroeg mijn broer. 
4. Mijn vader antwoordde: “Er zijn in elk geval dromedarissen.” 
5. Mijn zusje zei: “Ik neem pinda’s mee voor de papegaaien.” 
6. “Pas maar op” zei mijn vader, “die beesten kunnen bijzonder agressief zijn.” 
7. Mijn moeder beloofde: “Aan het eind eten we frietjes en ijs op het terras.” 

 
Categorie 71 les 6 
 
Categorie 72 les 1 

1. Perziken 
2. bangeriken 
3. Haviken 
4. Leeuweriken 
5. Zaniken 
6. slimmeriken 
7. hinniken 
8. Monniken 
9. grinniken 



 

 

10. slechteriken 
11. frunniken 
12. viezeriken 

 
Categorie 72 les 2 

1. hinniken 
2. perziken 
3. frunniken 
4. monniken 
5. punniken 
6. Haviken 
7. prediken 
8. zaniken 
9. leeuweriken 
10. grinniken 
11. viezeriken 
12. bangeriken 

 
Categorie 72 les 3 

1. De cafés op het plein hebben een groot terras. 
2. De baby’s beginnen onmiddellijk te huilen. 
3. Perziken en ananassen zijn net zo gezond als sinaasappels. 
4. De pony’s hinniken van plezier. 
5. Museums / musea gaan soms lange tijd dicht wegens een verbouwing. 
6. De Oranjecomités organiseren de festiviteiten voor Koningsdag. 

 
Categorie 72 les 4 
 
Categorie 73 les 1 
rijexamen type-examen 
milieu-inspanning milieueisen 
cadeau-idee cadeauartikel 
koffieautomaat koffie-export 
schade-expert schade-uitkering 
luxeartikel luxe-uitvoering 
mede-eigenaar medeoprichter 
olieaanvoer olie-embargo 
symfonieorkest fanfareorkest 
routine-inspectie routineonderzoek 
 
Categorie 73 les 2 

1. Zuid-Amerikaanse  
2. Nieuw-Zeelandse 
3. Zuid-Hollandse 



 

 

4. Zeeuws-Vlaams 
5. Noord-Italiaans 
6. Zuid-Chinese 
7. Oost-Duitse 
8. Zuid-Limburgse 
9. Noord-Atlantische 
10. Noord-Ierse 

 
Categorie 73 les 3 

1. bijna-botsing 
2. proces-verbaal 
3. ex-collega 
4. no-claimkorting 
5. adjunct-directeur 
6. oud-leerling 
7. minister-president 
8. niet-officieel 

 
Onze adjunct-directeur is……………………………………… 
 
Categorie 73 les 4 

1. Ik heb de toezegging van de minister-president zwart-op-wit. 
2. De secretaris-generaal is een pietje-precies. 
3. Zijn ex-vriendin was een kruidje-roer-mij-niet. 
4. De interim-manager haalde een laag-bij-de-grondse streek uit. 
5. Die oud-collega was altijd haantje-de-voorste als er iets lekkers op tafel kwam. 
6. De directie vond hem een sta-in-de-weg en stelde hem op non-actief. 

 
Categorie 73 les 5 
 

1. kant-en-klaarmaaltijd 
2. olie-exporterende landen 
3. jip-en-janneketaal 
4. scheikunde-examen 
5. oud-burgemeester / ex-burgemeester 
6. Noord-Brabants 
7. peper-en-zoutstel 
8. leerling-kok 
9. West-Europese 
10. huis-aan-huisblad 
11. non-profitorganisatie 
12. schade-expert 

 
Categorie 73 les 6 



 

 

1. luxe-editie 
2. minister-president 
3. nek-aan-nekrace 
4. Zeeuws-Vlaanderen 
5. interim-manager 
6. Oost-Indisch doof 
7. jip-en-janneketaal 
8. staakt-het-vuren 
9. assistent-coach 
10. spring-in-‘t-veld 
11. informatica-expert 
12. zwart-op-wit 

 
Categorie 74 les 1 

1. veiligheidsgordel 
2. stadsvernieuwing 
3. aanvangstijd 
4. beroepsvoetballer 
5. dorpsplein 
6. personeelsbeleid 
7. landskampioen 
8. doktersassistente 
9. gedragstherapie 
10. trainingsprogramma 
11. rechtsbijstand 
12. nieuwjaarsconcert 
13. bedrijfsleiding 
14. rijksambtenaar 

 
Categorie 74 les 2 

1. Het oorlogsschip heeft slagzij gemaakt.   oorlogsschip   
2. De stationschef heeft extra bussen geregeld.  stationschef   
3. De najaarsstorm heeft veel schade aangericht. najaarsstorm   
4. De koningszoon heeft de prinses bevrijd.  koningszoon   
5. De verkeerssituatie heeft ongelukken veroorzaakt. verkeerssituatie  
6. De advocaat heeft de rechtszaak gewonnen.  rechtszaak  

  
Categorie 74 les 3 

1. staatssecretaris 
2. korpschef 
3. schoonheidsspecialiste 
4. personeelschef 
5. fabrieksdirecteur 
6. vrijheidsstrijder 



 

 

7. rechtsadviseur 
8. liedjeszanger 
9. beroepsmilitair 
10. scheepsarts 
11. verkeersleider 
12. verwarmingsmonteur 

 
Categorie 74 les 4 
regeringsniveau eindniveau 
rijksmuseum natuurmuseum 
startkapitaal bedrijfskapitaal 
industrieterrein fabrieksterrein 
ingenieursbureau politiebureau 
computersysteem beloningssysteem 
verjaardagscadeau kerstcadeau 
garantiebewijs betalingsbewijs 
houdbaarheidsdatum aankoopdatum 
amateurwedstrijd kampioenswedstrijd 
snelheidscontrole alcoholcontrole 
winkelcentrum bezoekerscentrum 
 
Categorie 74 les 5 

1. stadscentrum 
2. gewetensconflict 
3. regeringsleider 
4. bedrijfssluiting 
5. apothekersassistente 
6. kwaliteitszorg 
7. rechtszitting 
8. ontwikkelingsstoornis 
9. schildersatelier 
10. staatsschuld 
11. leeftijdsverschil 

Categorie 74 les 6 
 
Categorie 75 les 1 

1. ruggengraat 
2. krokodillentranen 
3. monnikenwerk 
4. leeuwendeel 
5. notendop 
6. hazenpad 
7. hondenweer 
8. lappenmand 



 

 

9. koeienletters 
10. hanenpoten 
11. kattenkwaad 
12. vlooienmarkt 
13. hartenlust 
14. kippenvel 

 
Categorie 75 les 2 
beer + klauw berenklauw den + appel dennenappel 
roos + struik rozenstruik kraai + nest kraaiennest 
haai + tand  haaientand zwaan + hals zwanenhals 
beuk + noot beukennoot pauw + veer pauwenveer 
bes + sap bessensap hart + wens hartenwens 
monnik + werk monnikenwerk reus + sprong reuzensprong 
klas + foto klassenfoto muis + val muizenval 
schroef + draaier schroevendraaier krant + wijk krantenwijk 
paard + bloem paardenbloem vlag + stok vlaggenstok 
druif + tros druiventros uil + bril uilenbril 
 
Categorie 75 les 3 

1. reuzeleuk   reuzenpanda 
2. zonnescherm  zonnepaneel 
3. hartenwens   hartenlust 
4. berenhol   bere-interessant 
5. apetrots   apenstaartje 
6. paddentrek   paddenstoel 

 
Categorie 75 les 4 

1. sterrenkijker   verrekijker 
2. wittebrood   krentenbrood 
3. tandenborstel  tandeloos 
4. reuzegroot   reuzenrad 
5. kostenplaatje  kosteloos 
6. zakenman   wildeman 
7. lachebek   leeuwenbek 
8. klassenfoto   klassement 
9. beregezellig   berenklauw 
10. vruchtensap   vruchteloos 
11. mensenmassa  menselijk 
12. spinnewiel   spinnenweb 
13. huilebalk   notenbalk 
14. stedenbouw   stedelijk 

 



 

 

Categorie 75 les 5 
1. lindeboom   eikenboom 
2. tomatensoep  groentesoep 
3. secondelang  urenlang 
4. heidestruik   rozenstruik 
5. ziekenhuis   gemeentehuis 
6. ideeënbus   collectebus 
7. keuzepakket   eisenpakket 
8. prijzenkast   ladekast 
9. waardebon   boekenbon 
10. bloemenveiling  groenteveiling 

Categorie 75 les 6 
Hoofdregel: allen meervoud op en -en Geen hoofdregel: eerste deel geen zelfstandig nw 
reuzensprong 
spinnenweb 
paddenstoel 

karnemelk 
spinnewiel 
hogeschool 

Uitzondering hoofdregel: eerste deel = zéér Alleen meervoud op -s 
beresterk 
reuzeleuk 
apetrots 

medaillewinnaar 
aspergesoep 
etalagepop 

Uitzondering hoofdregel: unieke zaak Dubbel meervoud op –s en -n 
zonnebrandcrème 
hellepoort 
zonnebank 

weidevogel 
geboortedatum 
gedachtekronkel 

 
Categorie 76 les 1 

1. Thomas zegt: “Windmolens zijn lelijk.” 
2. Gerard zegt: “Er worden ook bijzonder mooie windmolens geproduceerd.” 
3. Anna zegt: “Zij zijn wel goed voor het milieu.” 
4. Susan vertelt: “Er vliegen veel vogels tegenaan.” 
5. Martin beweert: “De geluidshinder leidt tot stress bij omwonenden.” 
6. Halima vraagt: “Wat gebeurt er als er geen wind is?” 

 
Categorie 76 les 2 
Onderdelen auto: Onderdelen fiets: Niet vergeten: 

- carrosserie 
- wielen 
- motor 
- stoelen 
- stuur 
- gaspedaal 
- rem 

  

Boodschappen: Verlanglijstje: Hobby’s: 



 

 

   

 
Categorie 76 les 3 

1. Max is een ondeugend, vrolijk hondje. 
2. Marlies is een lieve, knappe vrouw. 
3. Abbas is een serieuze, hardwerkende jongen. 
4. Isolde is een lelijke, chagrijnige heks. 
5. Gijs is een jonge, enthousiaste voetballer. 

 
Categorie 76 les 4 

1. Als u nu bestelt, wordt het boek morgen thuisbezorgd. (bestellen, worden) 
2. Toen iedereen weg was, deed ik het licht uit. (zijn, doen) 
3. Als je te hard rijdt, krijg je een bekeuring. (rijden, krijgen) 
4. Wie het ongeluk gezien heeft, wordt verzocht zich te melden bij de politie. 

(hebben, worden) 
5. Waar het bos ophoudt, weten wij nog niet. (ophouden, weten) 
6. Toen hij antwoordde, beefde zijn stem. (antwoorden, beven) 
7. Als je hard studeert, slaag je voor je examen. (studeren, slagen) 

 
Categorie 76 les 5 

1. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. (zijn, dansen) 
2. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. (zijn, vertrouwen) 
3. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. (zijn, volgen) 
4. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. (worden, vallen) 
5. Waar een wil is, is een weg. (zijn, zijn) 
6. Wie wind zaait, zal storm oogsten. (zaaien, zullen) 
7. Wat van ver komt, is lekker. (komen, zijn) 
8. Waar rook is, is vuur. (zijn, zijn) 
9. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. (branden, moeten) 
10. Wie het laatst lacht, lacht het best. (lachen, lachen) 

 
Categorie 76 les 6 
In het bos woonden een uil, een egel, een haas en een heks. De heks was een lelijke, 
oude toverkol. Als je haar niet beviel, betoverde ze je in een paddenstoel. Op een 
dag liep ze tierend door het bos: “Ik ben verschrikkelijk kwaad.” Het bos stond vol 
paddenstoelen. De wijze, oude uil zei: “We moeten met haar gaan praten.” “Mij niet 
gezien.”, piepte de egel. “Dan ga ik wel” zei de haas. Hij holde naar de hut van de 
heks. “Waarom ben je zo kwaad?” vroeg hij. De heks antwoordde verbaasd: “Dat 
weet ik niet meer.“ De haas zei: “Als je niet kwaad meer bent, wil je dan alle dieren 



 

 

terugtoveren?” De verbaasde heks deed wat hij vroeg. Toen iedereen weer gewoon 
was, vierden ze feest in het bos. 
 
Categorie 77 les 1 

1. H.K.H. 
2. z.s.m. 
3. drs. 
4. o.a. 
5. v.l.n.r. 
6. prof. 
7. I.p.v. 
8. mr. 
9. ds. 
10. bijv.  

 
Categorie 77 les 2 

gezondheid onderwijs bedrijven, organisaties 
ADHD  vmbo KLM 
GGZ hbo NS 
DNA vwo KNMI 
aids       X havo      X VVD 
tbc vso HEMA      X 
EHBO mbo BMW 
MRI mavo     X ANWB 
ecg TU            x PSV 
 
Categorie 77 les 3 
AOW-premie T-kruising 
IQ-test aidsvirus 
havoadvies O-benen 
havo-opleiding pincode 
tv-programma mbo-niveau 
cao-akkoord IOC-voorzitter 
A-diploma EHBO-diploma 
vipbehandeling WW-uitkering 
 
Categorie 77 les 4 

1. A4’tje 
2. zzp’er 
3. FAQ’s 
4. EHBO’er 
5. vmbo’ers / een vmbo’er, hbo’ers / een hbo’er 
6. wc’s  



 

 

7. PvdA’er 
8. abc’tje 
9. VVV’s 
10. cd’tje 

 
Categorie 77 les 5 
d.w.z. 
IQ 
havo 
blz. 
vip 
AOW 
NAVO 
aio 
enz. 
cao 
kno-arts 
 
Categorie 77 les 6 

1. apk-keuring 
2. dvd’s 
3. EU-ambtenaren 
4. A4’tjes 
5. kno-afdeling 
6. tbs-kliniek 
7. vmbo’er 
8. AOW-leeftijd 
9. e-mailaccount 
10. KNVB-beker 

 

Categorie 78 les 1 
1. Als ik wegga, vind je dat dan erg? (weggaan, vinden) 

2. Als je koud wordt, doe dan een trui aan. (worden, doen) 

3. Als de kachel brandt, wordt hij pas weer warm. (branden, worden) 

4. Als het warm wordt, word jij dan weer vrolijk? (worden, worden) 

5. Zodra hij gearriveerd is, wordt u gewaarschuwd. (zijn, worden) 

6. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. (worden, vallen)  

7. Wat Theo vindt, wordt belangrijk gevonden. (vinden, worden)  

8. Of Inge later arts wordt, vind ik interessant. (worden, vinden)  

9.  Wat de baby wordt, weet ik nog niet. (worden, weten) 

10.  Wat Marian vindt, vind jij zeker ook? (vinden, vinden)  



 

 

 

Categorie 78 les 2 
1. verwachtten 
2. Vermoedden 
3. Kleden aan 
4. praatten 
5. Verspreiden 
6. overnachten 
7. kostten 
8. wachten 
9. ontmoetten 
10. brandden 

 
Categorie 78 les 3 
Het cadeau is beloofd. Het beloofde cadeau. 

Het loon is verdiend. Haar verdiende loon. 

De zaal is versierd. De versierde zaal. 

De prijs is betaald. De betaalde prijs. 

Het geheim is bewaard. Het bewaarde geheim. 

De regen is voorspeld. De voorspelde regen. 

De gasten zijn bediend.  De bediende gasten. 

De fout is verbeterd.  De verbeterde fout. 

 
Categorie 78 les 4 

1. verzamelt 
2. vernield 
3. verzorgd 
4. verdooft 
5. bestelt 
6. verteld 
7. vertrouwt 
8. beledigd 
9. verveelt 
10. verwijderd 

 
Categorie 78 les 5 

1. hebt beledigd 
2. vergadert 
3. bedoelt 
4. heeft gehoorzaamd 
5. is hersteld 



 

 

6. herkent 
7. Ben veranderd 
8. is verzekerd 
9. verhoogt 
10. verhuisd 

 
Categorie 78 les 6 
 

 


