
Nederlands 2 –Exercices de révisions (partie 1) :  
 
1. Hulpwerkwoorden. Conjugue à toutes les personnes.  
 
                                                    Zijn      
Hebben  
 
Ik  
 
Je/U  
 
Hij/Ze(Zij)/Het  
------------------- 
We(Wij) 
 
Jullie  
 
Ze(Zij)  
 

2. Conjugue.  
 
Drie dagen geleden ................. (zijn) we met mijn vrienden naar 
Plopsaland gegaan.  
We ................................... (zijn) met de auto gegaan.  Mijn 
vader......................................(zijn) ook meegekomen. Mijn 
vader ....................................... (hebben) er een appartement 
gehuurd.  
Ik .....................................(hebben) me veel geamuseerd. Mijn 
broer ......................................... (hebben) op moderne 
springkastelen gesprongen. We ................................. (hebben) 
met vele jongeren Nederlands gesproken.  
Wat ................................ (hebben) jij 
gedaan? ......................................... (zijn) je ook ergens naartoe 
geweest?  
.................................... (hebben) je je goed geamuseerd? 



 

3. Négation: Geen of Niet? Transforme les phrases suivantes au 
négatif.  
 
1. Mijn huis is mooi.  

2. Ik heb een broer.  

3. Haar school is ver.  

4. Ze is 10 jaar oud.  

5. Ik heb geld.  

6. Ik neem mijn paraplu.  

7. Moeder rijdt vlug.  

8. Hij heeft het boek.  

9. We eten soep.  

10. Ik spreek Frans.  
 
4. La préposition. Complète les phrases avec la bonne préposition.  
 
1. Het standbeeld is ................. de basis versierd. 

2. .....................brand moet je de brandweer alarmeren. 

3. De journalist stelt haar nog enkele vragen .................... die 
geschiedenis. 

4. Hij heeft niets te maken .................... die zaak. 

5. De hond bijt de dief ............. zijn benen 

6. De aanvang van het feest is ................. acht uur. 

7. .......................... de film gaan we iets eten. 

8. De Advent zijn de vier weken ....................... Kerstmis. 



9. Hij heeft ..................................... nieuwe vrienden 
kennisgemaakt.  
 
10. We werken heel veel ........................... school 

5. Conjugue.  
 
1. Ik ......................... (werken) . 

2. Ik ..........................(spreken) . 

3. Je ..........................(bellen) . 

4. Hij .......................(weten) . 

5. U .........................(luisteren) . 

6. .......................(zijn) je mijn vriend ? 

7. Ik ...................... (drinken) graag . 

8. We ........................ (kijken) naar de tv. 

9. Ik .............................(nemen) mijn dagboek 

10. Mijn lievelingsacteur ............................. (eten) graag 
snoepjes. 
 
11. Op reis ....................... (slapen) vader niet goed. 

12. Hij .........................(reizen) vooral met de trein. 

13. Soms ......................... (gaan) ik mee met hem. 

14. Mijn vriend Jan ......................... (wonen) in Brussel. 

15. Hij .........................  (studeren) om vertaler te worden. 

16. Hij .........................  (huren) daar met twee vrienden een 
appartement. 

17. Ik ......................... (zien) hem elke vrijdag. 

18. Ik .........................  (komen) morgen om hem te bezoeken. 



19. Ik .........................  (bellen) mijn vriend op om hem te 
verwittigen. 

20. Hij wil naar het restaurant gaan maar ik .........................  
(eten) daar nooit ! 


