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Antwoordenmodel 

Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 3 

 

Oefening 1 

1. lopen vast 

2. opvoeding 

3. ondersteunen 

4. de bliksem 

5. blaas 

6. regenachtig 

7. woedend 

8. nutiig 

9. teistert 

10. te wachten staat 

11. erachter gekomen 

12. zelfstandig 

 

Oefening 2 

1. Sluit af 

2. met een gerust hart 

3. onweer 

4. vond uit 

5. De overstroming 

6. geïrriteerd 

7. nerveus 

8. gaat op 

9. enkele 

10. vrolijk 

11. voor de lol 
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12. ging gepaard met 

 

Oefening 3 

1. De trend 

2. gebotst 

3. Het herstel 

4. diverse 

5. onderbreekt 

6. realiseert zich 

7. echter 

8. betrouwbaar 

9. bijzonder 

10. indruk maken op 

11. het spoor 

12. De begeleiding 

 

Oefening 4 

1. Zelfs 

2. blij 

3. aldus 

4. voorspeld 

5. inmiddels 

6. opgelopen 

7. zenuwachtig 

8. geschikt 

9. behoort tot 

10. wisselvallig 

11. de takken 

12. bereidt zich voor 
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Oefening 5 

1. de expert 

2. intussen 

3. aantrekken 

4. verliezen 

5. een paar 

6. koel 

7. eindigen 

8. beven 

9. de tendens 

10. arriveren 

11. veranderen 

12. verschillende 

13. adviseren 

14. onderbreken 

15. maar 

16. dichtdoen 

17. zeker 

 

Oefening 6 

1. dezelfde 

2. vergeten 

3. vertrekken 

4. miezeren 

5. nat 

6. uittrekken 

7. warm 

8. beginnen 
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9. stabiel 

10. doorgaan 

11. ondergaan 

12. vriezen 

13. openen 

14. overal 

15. vinden 

 

Oefening 7 

Voorbeelden 

1. Ik doe een kostuum aan als ik naar een bruiloft ga. 

2. Ja, ik heb vroeger weleens afgekeken. 

3. De les is om 15.15 uur afgelopen. 

4. Ja, in de winter zie ik weleens blauw van de kou als ik naar mijn werk fiets. 

5. Nee, ik ben niet bang voor onweer. 

6. Ja, ik ben weleens op straat tegen iemand gebotst. 

7. Als het glad is, loop ik heel voorzichtig. 

8. Ja, ik spreek dagelijks Nederlands. 

9. Ik ben afgelopen maandag mijn pen kwijtgeraakt. 

10. Nee, ik kan ze niet allemaal onthouden. 

11. Ik mocht vroeger tot 21.00 uur opblijven. 

12. Nee, ik heb vandaag geen paraplu meegenomen. 

13. Ja, als het warm is, zit ik graag onder de parasol. 

14. Nee, ik heb nog nooit geschaatst. 

15. Ik heb zaterdag mijn badkamer schoongemaakt. 

16. Op een snikhete dag ga ik naar het strand. 

17. Nee, ik geef niet veel geld uit aan kleding. Ik geef veel geld uit aan games. 

18. Ja, ik heb tot 10.30 uur uitgeslapen. 

19. Nee, want ik houd niet van honden. 
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20. Ja, toen ik klein was, ben ik van de trap gevallen. 

 

Oefening 8 

1. B 

2. C 

3. Schiphol had te maken met vertragingen en annuleringen. Per uur konden in plaats 

van 60 maar 40 vliegtuigen landen en opstijgen. 

 

Oefening 9 

1. nee (stormachtige wind, windkracht 8) 

2. A 

3. B 

4. A 

 

Oefening 10 

1. 55 

2. 1,1 graden 

3. 41 

4. 55 

5. -18,4 graden 

6. Bij een gesloten sneeuwdek in De Bilt. 

7. Eens in de vijftien jaar. 

 

Oefening 11 

1. Mijn treinkaartje is veel duurder dan dat van jou. 

2. Ik vind de schilderijen van Rembrandt mooier dan die van Vermeer. 

3. Duitsland is een groter land dan Nederland. 

4. De files in Nederland zijn korter dan die in België. 

5. Hij is veel wijzer dan je voor zijn leeftijd zou verwachten. 

6. Ik heb mijn toets deze keer beter gemaakt dan vorige keer. 
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7. Ik ben veel sportiever dan mijn vrienden. 

8. Fruit is op de markt goedkoper dan in de supermarkt. 

9. De zon schijnt in Nederland minder dan in Zuid-Europa. 

10. Mijn zusje is kleiner dan ik. 

11. Dit boek is dikker dan ik verwacht had. 

12. Het alcoholpercentage in bier is lager dan dat in wijn. 

13. Hij heeft meer gekookt dan nodig was. 

14. Vanavond blijf ik liever thuis.  

15. Rotterdam ligt verder van Schiphol dan Amsterdam. 

16. De temperaturen liggen in Limburg hoger dan in de rest van Nederland. 

 

Oefening 12 

1. New York is de grootste stad van de VS. 

2. Mount Everest is de hoogste berg van de wereld. 

3. Ik heb het meest aan de privéles gehad. 

4. Vaticaanstad is het kleinste land op aarde. 

5. Zij is mijn beste vriendin. We kennen elkaar al jaren. 

6. Dit is de goedkoopste supermarkt van de stad.  

7. Maastricht is een van de mooiste steden van Nederland. 

8. Pas geleden is de verste ster ooit ontdekt. 

9. Mijn oma is de wijste vrouw die ik ken. 

10. Hij heeft het minste aantal punten van de klas gehaald. 

11. 22 december is de kortste van het jaar. 

12. Bob is de dikste man in mijn familie. 

13. Kaviaar is één van de duurste gerechten in dit restaurant. 

14. In Zuid-Holland ligt het laagste punt van Nederland. 

15. Van al mijn vrienden ben ik het sportiefst. 

16. Ik wil het liefst na mijn studie op wereldreis. 
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Oefening 13 

Voorbeelden 

1. Hoe kouder het wordt, hoe dikker ik me aankleed. 

2. Hoe langer je op school zit, hoe meer je weet. 

3. Hoe meer ik eet, hoe dikker ik word. 

4. Hoe groter een stad is, hoe meer mensen er wonen. 

5. Hoe hogere cijfers ik haal, hoe blijer ik ben. 

6. Hoe meer de zon schijnt, hoe warmer het is. 

7. Hoe meer vrije tijd ik heb, hoe meer ik naar buiten ga. 

8. Hoe meer ik sport, hoe fitter ik ben. 

9. Hoe beter ik leer, hoe beter het resultaat is. 

10. Hoe meer mensen er zijn, hoe gezelliger het is. 

 

Oefening 14 

A. 

1. In de pauze eet hij zijn appel op. 

2. Hij voorspelt dat veel cursisten het examen halen. 

3. Door de grote drukte sluit de politie de weg af. 

4. In deze stad ontdek je iedere keer weer iets nieuws. 

5. De dokter onderzoekt me. 

 

B. 

1. Haar computer liep telkens vast. Daarom kocht ze een nieuwe. 

2. Omdat het warm was, trok ik mijn trui uit. 

3. Na een lange vlucht kwamen we in New York aan. 

4. Zij omschreef haar nieuwe jas aan mij. 

5. Tijdens de vergadering onderbrak zij mij steeds. 
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C. 

1. Gisteren heb ik mijn moeder opgebeld. 

2. Sander en Anne zijn zaterdagavond op hun vakantieadres aangekomen . 

3. Hij heeft vorig jaar een auto-ongeluk overleefd. 

4. Marianne en Karin zijn met veel lawaai binnengekomen. 

5. Vorig weekend hebben we ons huis opgeruimd. 

 

Oefening 16 

Voorbeelden 

1. Hij heeft buiten in de sneeuw op de bus gewacht. 

2. Na de overstroming moesten de mensen hun huizen verlaten. 

3. Charles volleybalt in het eerste herenteam. 

4. Inmiddels kent hij al zijn nieuwe collega’s. 

5. Ik wil nog iets zeggen over ons project. 

6. Middelburg ligt in de provincie Zeeland. 

7. Terwijl we in de vakantie tot 21.30 uur mochten opblijven, moesten we doordeweeks 

altijd om 20.00 uur naar bed. 

8. Hoe harder het regent, hoe blijer ik ben dat ik binnen zit. 

9. De boot naar Engeland vaart niet als het stormt. 

10. Carla zit onder de parasol omdat het in de zon te warm is. 

11. Toen de kinderen op het meer schaatsten, dronk ik een kopje koffie in een cafeetje. 

12. Kunnen jullie me helpen met de verhuizing? 

13. Nadat ik de badkamer heb schoongemaakt, neem ik een kopje thee. 

14. De kinderen gaan met de slee naar buiten hoewel het vandaag dooit. 

15. Op deze woonboot woont Stephanie met haar gezin. 

 

Oefening 17 

Robert Leroy: Het is weer vrijdag songtekst 

De wind waait uit het westen, 

en je fietst door ‘t vlakke land 
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De week loopt op z'n einde, 

je hebt de wereld in je hand. 

Je fiets vanochtend naar het werk, 

met je blik oneindig groot. 

En je weet zo is toch Nederland, 

op z’n allermooist. 

 

Het leven is mooi, 

het is weer vrijdag. 

En je fiets het weekend in. 

of het vriest of dooit, 

Het is nu vrijdag. 

alles voelt ...... als een nieuw begin. 

 

De wind waait uit het westen, 

en het regent nogal vaak. 

’t is alsof ie je wil testen, 

terug naar huis is de wind gedraaid. 

De schaduw van een grote wolk, 

glijdt langzaam door het gras. 

En je weet, te lang heb je niet gevoeld, 

wie je altijd was. 

 

Het leven is mooi, 

het is weer vrijdag. 

En je fiets het weekend in. 

Of het vriest of dooit, 

of op een meidag. 

Alles voelt ...... als een nieuw begin. (2x) 

 

(tussenstuk met alleen muziek) 

 

Het leven is mooi, 

het is weer vrijdag. 

En je fiets het weekend in. 

Of het vriest of dooit, 

’t is nu vrijdag. 

Alles voelt ....... als een nieuw begin (2x) 

Oefening 18 

B d. Hij vindt het jammer dat de zomer is afgelopen. 

Na nana nana … 

 

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken  

De koude winter wou maar eerst niet om  

Traag en langzaam kropen langs de weken  

Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon  

 

De nachten kort, de dagen lang 

De ochtend vol van vogelzang 

Het scherpe, hoge zoemen van een mug  

 

Dan denk je: ha, daar is ie dan 

Dit wordt minstens de zomer van een eeuw 

Maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug 
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't Is weer voorbij die mooie zomer  

Die zomer die begon zo wat in mei  

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  

Maar voor je 't weet is heel die zomer  

Al weer lang voorbij  

 

De wereld was toen vol van licht en leven 

Van haringgeur vermengd met zonnebrand 
Een parasol om 't felle licht te zeven 

en in je kleren schuurde zacht het zand 
We speelde golf en jeux de boule 

we zonden zalig in een stoel 

we dreven met een vlot op de rivier 
We werden wekenlang verwend maar ach aan alles komt een end 

nu zit ik met mijn dia's in de regen hier  

 

't Is weer voorbij die mooie zomer  

Die zomer die begon zo wat in mei  

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  

Maar voor je 't weet is heel die zomer  

Al weer lang voorbij  

 

Na nana nana … 

 

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen  

'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyjama aan  

Dan had je eens in juli moeten komen  

Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand  

 

En 's morgens vissen in de zon  

En zwemmen zover als je kon 

We voeren met een boot een end op zee 

 

't Is jammer dat het over ging 

't Is allemaal herinnering 

Daar doen we dan de hele winter maar weer mee 

 

't Is weer voorbij die mooie zomer  

Die zomer die begon zo wat in mei  

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  

Maar voor je 't weet is heel die zomer  

Al weer lang voorbij  

 
Na nana nana … 

 


