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Extra oefeningen behorende bij de 

Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen 
 

 

Bij hoofdstuk 1 

 

Verbeter deze email.  

 

Onderstaande e-mail kreeg ik onlangs van een student naar aanleiding van een uitnodiging 

voor een reünie van studenten. Omdat de datum werd veranderd, moest ik de uitnodiging 

afzeggen. Mijn zoon werd op die datum 21 jaar en daar wilde ik bij zijn. Dit is de reactie van 

de student op mijn e-mail. De Nederlandse zinnen zijn nog niet goed. Kun jij het beter?  
  
 
Hi Emmeke, 
  
Sorry voor de datum verandering. Het kon niet anders. Ik vind het echt jammer dat je niet erbij kan 
zijn.  
  
Toch, 21ste verjaardag gebeurt maar één keer in iemands leven en zo'n keuze zou ik zelf ook maken 
om bij de verjaardag te zijn. Het beste wensen alvast en jullie zullen zeker een geweldige avond 
hebben.  
  
We spreken binnenkort weer. Doe de groeten aan je man. 
 
Lena 
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Bij hoofdstuk 2 en 3 

 

 Vul in de onderstaande zinnen de goede prepositie in. 

 

 1. Ik waarschuw je .................. de laatste keer. 

 2. Pas toch op .................. die hond. 

 3. Ik zoek al een kwartier .................. mijn rijbewijs.  

 4. Hij is zeker ................. zijn overwinning. 

 5. Stelen is in strijd .................. de wet. 

 6. Kom je terug .................... je voorstel? 

 7. Ben je tevreden ................. je resultaat? 

 8. Hij heeft een voorsprong ........... zijn concurrenten. 

 9. Een conclusie vloeit voort ................. een redenering. 

10. Ik worstel altijd ............... die akelige preposities. 

11. Het veulen huppelde ...... de wei, maar ging vaak ....... zijn moeder te drinken. 

12. We verheugen ons al weken ............... het uitstapje met de trein. 

13. Zij bekeert zich ............... een andere godsdienst. 

14. Ik geef liever geen inlichtingen ................. deze man. 

15. Hij is nog steeds afhankelijk ................. zijn ouders. 

16. Aan het eind van de vermoeiende dag vielen de kinderen snel ....... slaap. 

17. Is zij wel geschikt ............... die functie? 

18. Ik ben het niet eens ............... jouw voorstel. 

19. Buiten ruikt het ................. de lente. 

20  Geniet maar .............. je vrije dagen. 
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Bij hoofdstuk 4 

 

Lees onderstaande klachtenbrief en maak deze af. 

 

 

Plaats………………..datum………………………. 

 

Betreft: een klacht 

 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

Hierbij breng ik u op de hoogte van de onnauwkeurige handelwijze in uw bedrijf. Het betreft 

een klacht over mijn cd-speler van het type JVC 2003. 
  

Twee maanden geleden heb ik mijn cd-speler naar uw winkel teruggebracht. Ik had hem 

precies een maand daarvoor op 21 juli 2004 aangeschaft, maar na drie weken begon het 

apparaat vreemd te doen. Als ik de cd in de lade deed, ging deze niet meer automatisch dicht. 

Ik heb het probleem uitgelegd aan een medewerker in  de winkel en deze beloofde spoedig 

iets te laten horen. 

 

Inmiddels zijn wij twee maanden verder en………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

De garantietermijn van drie maanden is inmiddels verstreken. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ik verwacht van u 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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Bij hoofdstuk 4 en 6 

 

Grammaticaoefeningen 

 

1. bevallen, invallen, omvallen, aanvallen, overvallen, uitvallen, tegenvallen,  

voorvallen, ontvallen, vervallen, binnenvallen 

 

1. Je hebt me met deze vraag .........................; ik was er niet op voorbereid. 

2. De vijand heeft dit dorp ................................ 

3. De vijand is dit dorp ................................ 

4. Pas op, straks .............. deze boom ..........; hij hangt helemaal scheef. 

5. De elektrische stroom is .........................; nu zitten we zonder licht. 

6. De studie ........ je zeker .............; het kost meer tijd dan je had verwacht. 

7. Deze vrouw is van een prachtige baby ...................... 

8. Dit gebouw moet worden gerestaureerd; het is erg .......................... 

9. Sorry, die woorden zijn me ....................; ik had dat niet moeten zeggen. 

10. Weet jij wat er is ........................ tussen die twee mensen? 

11. Die vrouw heeft teveel aan de lijn gedaan, haar wangen zijn ................     

 

 

2. ophouden, aanhouden, inhouden, onthouden, uithouden, tegenhouden, aanhouden, 

afhouden, achterhouden, volhouden 

 

 

1. De politie heeft deze man  .................... en een bekeuring gegeven. 

2. Ik ben bang dat er veel informatie wordt .......................... 

3. Gelukkig, de regen is ............................. Het zonnetje schijnt weer. 

4. Hij heeft het gelukkig ....................., maar het was wel zwaar. 

5. Voor een operatie moet een patiënt zich ........................ van voedsel. 

6. Door .........houdende regenval is dit gebied overstroomd. 

7. Het is een kwestie van ..................; je moet de moed niet opgeven. 

8. Dat lawaai ........... me van mijn werk ...........; ik kan me niet concentreren. 

9. Ik wou dat ik me had kunnen ....................., ik had dat niet moeten zeggen. 

10. Wat een geluk dat dit hek die hond heeft ............., hij wilde ons aanvallen. 

 

3. aantrekken, uittrekken, intrekken, optrekken, vertrekken, doortrekken,  

overtrekken, betrekken, aftrekken 

 

1. Ik heb die beide getallen van elkaar ......................... 

2. Hij komt zo binnen, want hij heeft net z'n jas ...................... 

3. .......... je er maar niet teveel van .............., zo belangrijk is het niet. 

4. Ik moet je wel in deze zaak ..................., het gaat jou tenslotte aan. 

5. Weet u of de trein al ...................... is? 

6. Als die man niet oppast, wordt z'n vergunning nog ................................. 

7. Die twee ............ heel veel samen ..........., het klikt goed tussen die twee. 
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8. We zijn in de vakantie het hele eiland .......................... 

9. We zijn een brede rivier .......................... 

 

 

4. uitdoen, indoen, onderdoen, ontdoen, aandoen, overdoen, opdoen, afdoen 

 

1. Ik heb mijn werk .....................; ik was er niet tevreden over. 

2. Het is veel te warm; ........... die sjaal toch ........... 

3. Hij heeft zich .......... van die veel te warme kleren, zo kan hij beter sporten. 

4. Ik heb de jam kokendheet ............. de pot ................. 

5. Heb je het licht .......................? 

6. Ik vind ze beide even goed, de een ............. niet voor de ander ......... 

7. Als je weet wat die man z'n volk heeft .......................! 

8. Ik heb veel kennis ................... tijdens mijn opleiding. 

 

 

5. aanstellen, instellen, opstellen, uitstellen, verstellen, ontstellen, bijstellen 

1. We hebben onze reis een jaar ....................... 

2. De beide teams staan ................; de wedstrijd gaat beginnen. 

3. Heb je de juiste temperatuur ........................ met de thermostaat? 

4. Vroeger ................. de mensen hun kleren tot ze bijna uitelkaar vielen. 

5. Er is pas een nieuwe chef .............., ik ben benieuwd of het werk nu beter gaat. 

6. Met .............. keek hij naar bosbrand. (hier een zelfstandig naamwoord invullen) 

7. Heb je de wijzers van de klok .....................? 

 

 

6. uitleggen, inleggen, aanleggen, beleggen, onderleggen, verleggen 

1. Hij heeft z'n hele kapitaal .......... in aandelen, dat is dom. 

2. Kun je die boeken iets .............., ik heb te weinig ruimte. 

3. Hoeveel geld heb jij ................. bij dat kaartspel? 

4. Hij heeft het me goed ...................; nu begrijp ik het. 

5. Zie je de boot die daar net heeft ...................? 

6. Die man is goed ....................; hij weet enorm veel. 
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Antwoorden 
 

Bij hoofdstuk 2 en 3 

 

1. voor, 2. voor, 3. naar, 4. van, 5. met, 6. op, 7. met, 8. op, 9. uit, 10. met  

11. in, bij, 12. op, 13. tot, 14. over, 15. van, 16. in, 17. voor, 18. met, 19. naar, 20 van 

 

 

Bij hoofdstuk 4 en 6 

 

1. 

1. overvallen, 2. aangevallen, 3. binnengevallen, 4. valt…om, 5. valt ….tegen, 6. bevallen,  

7. vervallen, 8. vervallen, 9. ontvallen, 10. voorgevallen, 11. ingevallen 

 

2.  

1. aangehouden, 2. achtergehouden, 3. opgehouden, 4. volgehouden, 5. onthouden, 6. 

aanhoudende, 7. volhouden, 8. houd …..af, 9. inhouden, 10. tegengehouden 

 

3.  

1. afgetrokken, 2. uitgetrokken, 3. trek ……….aan, 4. betrekken, 5. vertrokken, 6. 

ingetrokken, 7. trekken….op, 8. overgetrokken, 9. doorgetrokken 

 

4.  

1. overgedaan, 2. doe….af, 3. ontdaan, 4. in…..gedaan, 5. uitgedaan, 6. doet…..onder,  

7. aangedaan, 8. opgedaan 

 

5. 

1. uitgesteld, 2. opgesteld, 3. ingesteld, 4. verstelden, 5. aangesteld, 6. ontsteltenis, 

7. bijgesteld 

 

6.  

1. belegd, 2. verleggen, 3. ingelegd, 4. uitgelegd, 5. aangelegd, 6. onderlegd 

 


