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Antwoorden Thema weer en geografie 

 

Oefening 2 

1. Het deel van de aarde boven de evenaar noemen we het noordelijk halfrond. 

2. De Nederlandse taal  behoort tot de groep van Germaanse talen.  

3. Het weer in Nederland is helaas erg wisselvallig. De ene dag is het mooi 
weer, de andere dag kan het weer totaal omslaan en is het koud en 
regenachtig. 

4. Het KNMI in de Bilt voorspelt slecht weer voor de komende week. Er staat 
ons de komende dagen veel wind en regen te wachten. 

5. Niemand is perfect. Zelfs de beste leerling van de klas maakt wel eens een 
fout. We zijn tenslotte allemaal gewone stervelingen. 

6. Karel blijft altijd rustig en raakt niet snel in paniek. Hij heeft een heel 
standvastig karakter. 

7. Veel mensen volgende nieuwste trends in de mode, maar dat gaat niet op 
voor mijn vader. Die draagt al 20 jaar dezelfde ouderwetse kleding. 

8. Vandaag schijnt de zon, morgen is er echter veel kans op regen. Als u morgen 
de deur uit moet, neem dan in ieder geval een paraplu mee. 

 

Oefening 3 

1 a 

2 c 

3 in het noorden van Nederland is het langer licht dan in het zuiden 

4 Het wordt warm maar de warmte slaat om in onweer. 

 

Oefening 4 

1. 451 km 

2. 21 steden 

3. geen enkele stad 

4. Den Haag 

5. 1027 km 

6. 41.526 km² 
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7. Grote stukken land zijn door de mens drooggelegd en gewonnen op het water. 

8. Brabantstad 

9. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

10. Brabantstad 

11. Een systeem van dijken en waterwerken beschermt het land tegen het water. 

12. 18% 

13. in 1932 

14. 397,7 

15. de Maas, de Rijn ,de Waal, de Lek en de Merwede, een r)vierengebied 

 

Oefening 5 

A 

1=niet waar  2=waar  3=niet waar  4=waar  5=waar  6=niet waar  7=niet waar  
8=niet waar  9=waar  10=waar  11=niet waar  12=waar 

B 

Voorbeelden 

1. De provincie Groningen ligt in het noordoosten van Nederland. 

2. Rotterdam ligt ten westen van ‘s-Hertogenbosch. 

3. Gelderland ligt ten noorden van Limburg. 

4. Assen ligt ten zuiden van Groningen. 

5. Noord-Brabant ligt ten oosten van Zeeland. 

6. Haarlem ligt ten westen van Amsterdam. 

7. Overijssel ligt in het oosten van Nederland. 

8. Duitsland ligt ten oosten van Nederland. 

9. ‘s-Hertogenbosch ligt ten zuiden van Utrecht 

10. Zuid-Holland ligt in het westen van Nederland. 

11. Leeuwarden ligt ten westen van Groningen. 

12. De Waddeneilanden liggen in het noorden van Nederland. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
http://nl.wikipedia.grg/wiki/Waal_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwede
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Oefening 8 

1. Hoe meer geld ik verdien, hoe meer geld ik uitgeef. 

2. Hoe warmer het wordt, hoe vaker ik naar buiten ga. 

3. Hoe harder we voor het examen leren, hoe beter het resultaat zal zijn. 

4. Hoe slechter de economische situatie is, hoe depressiever ik word. 

5. Hoe ouder je wordt, hoe meer levenservaring je hebt. 

6. Hoe meer je eet, hoe dikker je wordt. 

7. Hoe mooier het weer is, hoe gelukkiger ik me voel. 

8. Hoe meer mensen er zijn, hoe gezelliger het is op het feest. 

9. Hoe beter je oplet, hoe minder fouten je maakt. 

10. Hoe zonniger het is, hoe meer mensen er op een terrasje zitten. 

 

Oefening 9 

verder – korter – vrijer – milder – kalmer – mooier – meer – moediger – beter 

Oefening 10 

B 1b 2b 3 a 9 b 6 c 14 

Oefening 12 

A 

1. wisselvallig - veranderlijk 

2. standvastig - stabiel 

3. het onweer – donder en bliksem   

4. miezeren – zacht regenen 

5. hozen - hard regenen 

B  

bewolkt - bibberen – blauw - droog – fris - glad – grijs - heet – helder - hozen -  

miezeren – nat – de orkaan - de parasol - de paraplu  - plenzen – de sneeuw – 
snikheet – stormen – vochtig – vriezen - waaien – het ijs – de zon - zweten 

1. regen: hozen, miezeren, nat, de paraplu, plenzen, vochtig 

2. warm: droog, heet, de parasol, snikheet, de zon, zweten 
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3. wind: fris, de orkaan, stromen, waaien 

4. lucht: bewolkt, blauw, droog, fris, grijs, helder, vochtig 

C  

1. de sneeuw: dooien, dwarrelen, smelten, vallen 

2. de wind: aantrekken, gaan liggen, razen, waaien 

3. de storm: aantrekken, gaan liggen, razen 

4. de regen: hozen, plenzen, vallen 

5. de zon: branden, ondergaan, opkomen, schijnen 

D 

1. Omdat er verschillende Eskimotalen zijn. 

2. Omdat snorren belangrijk zijn in het leven van Albanezen. 

3. pak-, plak-, stuif- en papsneeuw. Ook hebben we poeder-, drift-, jacht-, 

dwarrel-, korrel- en motsneeuw.  

 

Oefening 14 

1. De waterstand in de Nederlandse rivieren is erg laag. 

2. De droogte in Europa is de oorzaak. 

3. Woonboten vallen droog en binnenvaartschippers kunnen hun schepen niet vol 
laden. 

Oefening 15 

1. inmiddels 

2. spoor 

3. aldus 

4. botste 

5. teistert 

6. bliksem 

7. gaat gepaard met 

8. blazen 

9. overstroming 
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10. onderbreken 

11. afgesloten 

12. herstel 

13. liep vast 

14. diverse 

15. lopen op 

16. ANWB 

17. takken 

18. Enkele 

 

Oefening 16 

1c – 2b – 3b – 4c – 5a 

 

Oefening 17 

1. Snel – de weg 

2. Het water – de overlast 

3. Rijden – de strook 

4. Vangen – de rail 

5. De trein – het verkeer 

6. De stroom – de voorziening 

7. Boven – de leiding 

8. De regen – de val 

9. De wind – de stoten 

 

Oefening 18 

A  

1. Wat doe je naar het feestje aan? 

2. Omdat de weerman mooi weer voorspelt , neem ik morgen een dagje vrij. 
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3. Hij brengt morgen mijn fiets terug. 

4. Als u nu het formulier invult, kan ik u meteen inschrijven. 

5. Carla geeft veel geld aan kleding uit. 

B  

1. In het weekend sliepen we altijd tot 10.00 uur uit. 

2. Het verhaal liep slecht af. 

3. De specialist onderzocht de patiënt . 

4. De docent raadde de cursisten dit woordenboek aan. 

5. Omdat de trein tien minuten te laat op Utrecht CS aankwam, misten we onze 
aansluiting naar Zwolle. 

 

C  

1. Ik heb de afspraak bij de tandarts afgezegd. 

2. Heb jij de badkamer al schoongemaakt? 

3. Twee cursisten de test herkanst. 

4. Bij een toets heeft Johan weleens afgekeken. 

5. Hebben je ouders je streng opgevoed? 

 

Oefening 19 

Voorbeelden 

1. We hebben vanochtend de hond uitgelaten. 

2. Ik heb aan het begin van de les het huiswerk ingeleverd. 

3. We nodigen alle vrienden voor het feest uit. 

4. Na een paar lessen kan ik alle namen van mijn medecursisten onthouden. 

5. Ja hoor, ik geef de boodschap aan Anna door. 

6. Ik zet altijd de verwarming uit, als ik naar buiten ga. 

7. Ik bleef als kind tot 20.00 uur op. 

8. Ik belde net mijn tante op. 
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9. We zijn vaak onze sleutels kwijtgeraakt. 

10. Ik maak elk zaterdagochtend de badkamer schoon. 

11. Ja hoor, ik wil deze kopie aan de anderen doorgeven. 

12. Ik raad anderen aan om goed Nederlands te leren. 

13. Ik kan mijn landgenoten omschrijven. Ze zijn sociaal en werken hard. 

14. Ja, we hebben afgelopen weekend de eerste thema’s herhaald. 

15. Ik moet nog uitzoeken welke opleiding ik wil doen. 

 

Oefening 21 

1. plaatselijke 

2. deskundige 

3. route 

4. markeer 

5. toertocht 

6. fanatiek 

7. omstandigheden 

8. echter 

9. vereist 

10. moeten rekening houden 

 

Oefening 22 

1. b 

2. b 

3. Ze controleren de veiligheid van het ijs en markeren de route van de toertocht. 

Oefening 23 

A 

__ Doe de deur dicht! 

3 Was eerst je handen! 
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8 Stel je netjes voor! 

__ Bereid je goed voor! 

9 Zeg u! 

2 Doe een das om! 

4 Kam je haren! 

__ Knip je haren! 

__ Zet een muts op! 

6 Blijf niet hangen! 

__ Geef eerst een hand! 

__ Eet zoals het hoort! 

__ Eet niet te veel! 

__ Denk aan je tante! 

5 Denk aan je tanden! 

1 Knoop je jas dicht! 

__ Spreek nette woorden! 

7 Spreek met twee woorden! 

 

 

 

 


