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Hoofdstuk 11
Mijn, je, haar, ons – bezitsrelaties

 Schema 1

Bezitsrelaties 1

ik   mijn fiets
   m’n fiets      
je   je fiets            
jij   jouw fiets                           
u   uw fiets           
ze   haar/d’r fiets  
zij   haar fiets     
hij   zijn/z’n fiets        
   
we (wij) onze fietsen         
   ons huis     
u   uw fiets    
jullie  jullie fietsen      
ze (zij) hun fietsen     

 Schema 2

Bezitsrelaties 2

ik   Die fiets is van mij.
je (jij)  Die fiets is van jou.
u   Die fiets is van u.
ze (zij) Die fiets is van haar.
hij   Die fiets is van hem.

we (wij) Die fiets is van ons.
u   Die fiets is van u.
jullie  Die fiets is van jullie.
ze (zij) Die fiets is van hen.  

• Oefening 1 Onderstreep haar, onze, hun.

 De buren

 Dat is Désirée met haar man en kinderen. 

 Haar man heet Jack, hun kinderen heten Bram, Sara en Elin. 

 Ze spelen vaak met onze kinderen. 

 Onze andere buren hebben twee kinderen: 

 hun zoon heet Kees en hun dochtertje heet Marie. 

 Ze zijn nog te klein om met onze kinderen te spelen.
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• Oefening 2 Kies het goede woord.

 1  Hoe is het op je / uw werk, Bram?

 2  -   Wat is uw / mijn adres? 

      -   Ik woon in de Kanaalstraat.

 3  -   Hebben Bram en Sara hun / zijn huiswerk ingeleverd? 

      -   Nee, nog niet.

 4   Ik heb jullie / mijn kinderen nog nooit gezien. Heb je een foto van ze?

 5    Kan ik jouw / hun fiets even lenen, Saar?

• Oefening 3 Vul in: mijn, zijn, haar. 

  1  Fatima heeft twee kinderen. Aisha is       dochter. 

     Said is       zoon.

 2  Ik heet Aisha.       broer heet Said en       moeder is Fatima. 

 3  De moeder van Omar is Aisha.       broer heet Driss. 

 4  Idah is de kleindochter van Fatima.       vader heet Said.
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