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Grammatica, klas vwo-2, Antwoorden schakel 45 t/m 50 

 

Schakel 45 

 

1. (Ik) (zal) dat meisje (dat ) mij geholpen ( heeft ), vroyaalv {belonen} .  

2. ((Wie) de scheidsrechter (slaat),) (wordt) vlevenslangv {geschorst} .  

3. (Je) (kunt) (wie) geen licht op zijn fiets (heeft), vniet goedv {zien} .  

4. vOp de dag waarop (de zomertijd) ( inging) ,v (kwamen) (zij) vte laatv .  

Schakel 46 

1. (De noodlottige afloop) (was) [|zoals (de kranten ) die voorspeld (hadden).|]  

2. vMopperendv (verbeterde) (mijn broertje) zijn werk, (dat) vol (zat) met fouten en 

slordigheden.  

3. (Ik) (verbaas) [me] \over wat (jullie) uitgespookt (hebben)/.  

4. vWanneer (iedereen) het eindpunt bereikt (heeft),v (begint) (de barbecue) .  

5. (De radio) (staat) vveel te hardv  | ; |  (ik) (kan) vhierv vnietv {telefoneren} .  

6. (Wat (jij) (wilt),) (kan) vnooitv .  

7. (De agent) (vroeg) (wie) er getuige van het ongeluk geweest (was).  

8. (Ga) ( je ) vnuv  vweerv  die mop { vertellen } die (ik) al tien keer gehoord (heb) ? 

9. (Het bouwvallige kasteel) (zou) {worden verkocht} aan (wie) het maar (wilde) 

restaureren.  

10. (De batterij van mijn videocamcorder) (kan) vtot mijn spijtv vniet goed meerv {worden 

opgeladen} .  
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Schakel 47 

1. ( (Wie) vandaag geen tijd (heeft),) (kan) {vragen} of (hij) morgen (mag) .  

2. vHoewel (je) een zeurpiet (bent),v (geef) (ik) je toestemming | want | (ik) (kan) je 

veenmaalv niets {weigeren} .  

3. (Twijfel) (je) \aan wat (ik) gezegd (heb)/  |of |  (zit) (je) me vgewoonv [uit] [te lachen}?  

4. ( (Wie) niet horen (wil),) (moet) {voelen} |  ; |   \daar/ (zit) (ik) vnietv   \mee/.  

5. vAls (de hekken) (opengaan),v (verlenen) (we) alleen toegang aan (wie) een 

uitnodiging bij zich (heeft).  

6. vAls (je) naar de stad (gaat),v (breng) vdanv [mee] wat (ik) op dit briefje (heb) 

geschreven .  

7. Of (die melk) nog goed (is), (weet) (ik) vnietv, | maar |  (ik) (zou) hem vniet meerv 

{drinken} .  

8. (Hij) (zat) [onder de modder] | en | (stonk) vverschrikkelijkv, vnadat (we) hem uit het 

moeras (hadden) getrokken.v  

Schakel 48 

Overslaan 

Schakel 49 

1.  (We) (moeten) het hem vnietv [kwalijk] {nemen} dat (hij) zo gek (doet).  

2. (Je) (zult) het vnogv {meemaken} dat (ik) gelijk (krijg).  

- (Doris) (twijfelde) \eraan/ \of (ze) het proefwerk goed gemaakt (had)/.  

1.  Mi jn  s t ra f  bestond e r in  da t  ik  de spee lp laa ts m oest  vegen.  

2 .  De  k las  verwonder de z ich  e rover  da t  ik  een  s l imme opm erk ing m aak te.  

3 .  De  ouders  dwongen hun  zoon e r toe  dat  h i j  g ing  s tuderen.  
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4.  Denk  je  eraan  da t  je  de k anar ie  moe t  verzorgen? 

5.  Mi jn  moeder  s taa t  erop da t  w i j  met  schone handen b i j  he t  e ten z i t ten .  

 

Schakel 50 

1. (Ik) (ga) \er/ vmaarv \van/ [uit] \dat (jullie) de stof (begrijpen)/.  

2. (Is) (het) vvoor je studiev [|nodig|] (dat (je) dat boek (koopt) ) ?  

3. (Denk) [na] \over wat (ik) je gezegd (heb)/ | en  | (laat) (je) vniet weerv vdoor anderenv 

{overhalen} \tot kattenkwaad/.  

4. (Ineke) (vond) het vprettigerv dat (de leraar) haar mondeling (overhoorde).  

5. Wanneer (onze nieuwe auto, een Ferrari van een half miljoen euro), geleverd (wordt), 

(wist) (de garagehouder) vnietv [te vertellen} | en |  dat (vond) (ik) vheel vreemdv . 

 


