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Grammaticaoefeningen : herhaling 
 

- CORRECTIF - 
 
1. Le passif  
 
a. Choisis l’auxiliaire correct.  
 

1) Ons dagelijks leven wordt nu door de computer beïnvloed.  

2) De kamer werd gisteren door de kinderen opgeruimd.  

3) De ceremonie zal morgen officieel geopend worden.  

4) De producten zouden misschien naar de markt gevoerd, maar meer 

weten we er nog niet over.  

5) De Minister van Justitie zal volgend weekend door de burgemeester en 

schepenen ontvangen worden.  

6) De stad Ieper werd tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers 

vernield.  

7) Wie werd gisteravond in het centrum van Gent vermoord? 

 
b. Mets les phrases suivantes à la voix active.  
 

1) Mijn zus wordt door een psychiater behandeld.  

Een psychiater behandelt mijn zus.  

2) Er wordt in Europa niet genoeg aan sport gedaan.  

Ze doen/Men doet in Europa niet genoeg aan sport.  

3) Al de vissen werden gisteren door de vissers verkocht.  

De vissers verkochten gisteren al de vissen.  

4) Ze zullen door de inspecteur ondervraagd worden.  

De inspecteur zal hen ondervragen.  

5) Als er maar bezine was, zou de benzinetank door de garagehouder gevuld 

worden.  

Als er maar benzine was, zou de garagehouder de benzinetank vullen.  

6) Onze vakantieplaats wordt zorgvuldig door mijn ouders gekozen.  

Mijn ouders kiezen onze vakantieplaats zorgvuldig.  

7) Er wordt veel aan sport in ons dorp gedaan.  
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Men doet veel aan sport in ons dorp.  

8) Zal het uurrooster kunnen veranderd worden?  

Zal men het uurrooster kunnen veranderen?  

9) Al die taarten werden door de bakker gebakken.  

De bakker bakte al die taarten.  

10) Ik word door de dokter onderzocht.  

De dokter onderzoekt me. 

 

c. Remplace ‘men’ par une voix passive.  

 

1) Men geeft veel geschenken tijdens de kerstfeesten.  

Er worden veel geschenken tijdens de kerstfeesten gegeven.  

2) Men lachte veel toen wij in dezelfde klas waren.  

Er werd veel gelachen toen wij in dezelfde klas waren.  

3) Men stuurt meer en meer sms’jes overal in de wereld.  

Er worden meer en meer sms’jes overal in de wereld gestuurd.  

4) In dit computerbedrijf werkt men veel. 

In dit computerbedrijf wordt er veel gewerkt. 

5) Men vertelt dat ik ziek ben, maar dat is niet waar.  

Er wordt verteld dat ik ziek ben, maar dat is niet waar.  

6) Men zal vragen waarom ze zo snel gereden hebben.  

Er zal gevraagd worden waarom ze zo snel gereden hebben.  

7) Men zou beweren dat ze overdreven hadden.  

Er zou beweerd worden dat ze overdreven hadden.  

8) Men zal een film hier in de streek draaien.  

Er zal een film hier in de streek gedraaid worden.  

9) Men zal te veel tijd aan nutteloze dingen besteden.  

Er zal te veel tijd aan nutteloze dingen besteed worden.  

10) Men verwacht meer en meer van hen.  

Er wordt meer en meer van hen verwacht. 
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d. Mets ces phrases à la voix passive.  
 

1) De dokter onderzoekt me.  

Ik word door de dokter onderzocht.  

2) De Italianen winnen een trofee.  

Een trofee wordt door de Italianen gewonnen.  

3) Al de meisjes van de klas lachen haar uit.  

Ze wordt door al de meisjes van de klas uitgelachen.  

4) De chirurg opereerde me al verleden jaar.  

Ik werd al verleden jaar door de chirurg geopereerd.  

5) Het publiek moedigde de Belgische kampioen aan.  

De Belgische kampioen werd door het publiek aangemoedigd.  

6) Deze auto haalde me zo snel in.  

Ik werd door deze auto ingehaald.  

7) De leraar wiskunde zou ons graag helpen.  

We zouden graag door onze leraar wiskunde geholpen worden.  

8) Al de Europese landen kopen olie in het Midden-Oost.  

Olie wordt door al de Europese landen in het Midden-Oost gekocht.  

9) De ministers aanvaardden uiteindelijk deze oplossing.  

Deze oplossing werd uiteindelijk door de ministers aanvaard.  

10) Na de wedstrijd duwden de supporters de scheidsrechter.  

De scheidsrechter werd door de supporters geduwd.  

11) In de klas trekt dit meisje altijd mijn aandacht aan. In de klas wordt mijn 

aandacht altijd door dit meisje aangetrokken.  

12) Maak je geen zorgen. Mijn ouders zullen mij naar de fuif brengen.  

Maak je geen zorgen. Ik zal door mij ouders naar de fuif gebracht worden. 

 

2. Les déterminants possessifs  
 

Ajoute les déterminants possessifs dans les phrases ci-dessous.  
 

1) Kijk naar de jongens daar en … nieuwe piercings en tatoeages! hun  

2) Laten we … huiswerk maken! ons  

3) Ik laat elke dag … hond uit. mijn 

4) Waarom heb je … kamer niet gestofzuigd? je (jouw) 
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5) Line kan geen kleren kopen: … zakgeld is op! haar 

6) Maar wat doen jullie toch met … zakgeld? jullie 

7) Mijn ouders zijn verhuisd: … levensstijl daar op het platteland is echt 

verschillend. hun  

8) Hier is … geschenk, mevrouw Claes! uw  

9) Mijn zus is heel blij: overmorgen is het … verjaardag. haar 

10) Ik kan dat huiswerk niet typen: … toetsenbord is stuk! mijn  

11) Sarah schrijft leuke verhalen en … handschrift is heel mooi. haar  

12) Wat doet je vader? Weet je wat … beroep is? zijn  

13) Waarom drink je … koffie niet?  je   

14) Mark had honger: … bord is al leeg! zijn  

15) De lerares vraagt zich af waar … handschoenen zijn. haar 

16) Dag, juffrouw, is dit … hond? uw  

17) We houden allemaal van … vrienden. onze  

18) We gaan op reis met … eigen zakgeld. ons  

19) Karel speelt voetbal met … broer. zijn  

20) Siske en Marijke tennissen met … trainer. hun 

 

3. Le passé composé  

Choisis entre l’auxiliaire hebben et zijn et forme le participe passé.  

 

1) ‘s Nachts heeft het geonweerd en gebliksemd.  

2) Verleden zaterdag zijn we naar Frankrijk gereisd.  

3) Het vliegtuig uit Egypte heeft tijdens één uur boven de luchthaven van 

Zaventem gevlogen.  

4) We zijn met de trein naar Bobbejaanland gereden.  

5) Heb jij je soms niet vergist?  

6) Al de zwemsters stonden op de springplank en dan zijn ze allemaal in het 

water gedoken.  

7) Ik ben meteen weggefietst.  
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8) De auto is tegen de vrachtwagen gebotst en dan is hij in de Schelde 

gevallen.  

9) Ik ben je gsm-nummer vergeten. 

10) Jammer genoeg is mijn eerste poging mislukt.  

11) Mijn boot heeft in alle oceanen van de wereld gevaren.  

 


