
De sprong © Boomuitgevers Amsterdam 2016 

 
 

Antwoorden Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 7 

 

 

Oefening 1 

muziek: de dirigent - het koor - het optreden - het orkest - het podium - zingen 

film: de acteur - de regisseur 

literatuur: de auteur - het gedicht - de roman 

museum: het beeld - het kunstwerk - het schilderij - de tentoonstelling 

 

Oefening 2 

Kies uit: aannemen - behalen - daadwerkelijk - gebaseerd zijn op - getuige - in 

aanmerkingen komen voor - inmiddels - noodzakelijk - roddelen - vastberaden - weigeren - 

zich afspelen 

 

1. Carlo weigert de boete te betalen want hij had op het station wel ingecheckt. 

2. Toen Jennifer trouwde, was haar broer haar getuige. 

3. De serie speelt zich in Amsterdam af. 

4. Hij droomde al heel lang van een reis naar Amerika. Gisteren  is hij daadwerkelijk 

naar Californië vertrokken. 

5. Als u voor uw werk veel in Nederland moet reizen, is een auto noodzakelijk. 

6. Epke Zonderland heeft op de Olympische Spelen een gouden medaille behaald. 

7. Toen we op de middelbare school zaten, hadden we veel plannen. Inmiddels hebben 

we een baan en een gezin en is ons leven rustiger geworden. 

8. Dit artikel is gebaseerd op een interview met de regisseur van deze film. 

9. Mensen roddelen vaak over artiesten. Gaan ze trouwen? Gaan ze scheiden? 

10. De buren hebben hebben het pakketje aangenomen omdat ik niet thuis was. 

11. Vroeger was John vaak onzeker maar nu neemt hij vastberaden beslissingen. 

12. Als u geen kinderen heeft, komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 

 

 

Oefening 3 

Voorbeelden 

 

A  
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De man zit televisie te kijken. 

De vrouw is aan het bellen. 

 

B  

 
 

Het meisje ligt chips te eten. 

Het jongetje is televisie aan het kijken. 

De mensen staan met elkaar te praten. 

De man zit taart te eten. 

De vrouw is wijn aan het drinken. 
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C 

 
 

De mensen zijn een puzzel aan het maken. 

De man zit te bellen. 

De andere man is een puzzelstukje aan het zoeken. 

De ene vrouw staat haar man te helpen. 

De andere vrouw is een puzzelstukje aan het zoeken. 

 

Oefening 4 

Voorbeelden 

1. Nadat we een museum hadden bezocht, heb ik nieuwe schoenen gekocht. 

2. Toen ik de badkamer had schoongemaakt, ging ik pannenkoeken bakken. 

3. Voordat we naar het concert gingen, hadden we pizza gegeten. 

4. Nadat ik piano had gespeeld, ging ik met vrienden lunchen. 

5. Ik dronk een kopje koffie nadat ik de oefeningen had gemaakt. 

6. Nadat hij zijn diploma had gehaald, maakte hij een reis door Zuid-Amerika 

7. Voordat we naar het feest gingen, had ik een cadeautje gekocht. 

8. Toen we ons huis hadden gekocht, zijn we naar dit dorp verhuisd. 

 

Oefening 5 

Voorbeelden 

 

1. Hoewel de kaartjes voor het concert duur waren, heb ik er toch twee gekocht.. 

2. Ik interesseer me niet voor kunst, dus ga ik zelden naar een museum. 

3. Ik houd van moderne kunst. Weet jij misschien welke museum moderne kunst 

exposeert? 

4. Ik ben blij dat ik geen bekende persoon ben. Ten eerste kan ik een normaal level 

leiden. Bovendien roddelen mensen niet over mij. 
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5. Nadat ik deze foto had gemaakt, ging de zon schijnen. 

6. Is dat schilderij 10 miljoen waard? Volgens mij ben je gek als je zo veel geld voor een 

schilderij betaalt. 

7. We gaan vanavond naar de bioscoop. Willem vond het een slechte film . Van 

anderen heb ik veel positieve verhalen over de deze film gehoord. 

8. In een kunstprogramma heb ik gezien dat Karel Appel nog steeds schrilderijen 

maakt. 

 

Oefening 6 

1. c 

2. c 

3. a 

4. a 

5. c 

6. Dat kan als u de twee kunstwerken hebt ingeleverd en u alles hebt betaald. 


