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LM2 6N2  SSFLGR révision Les déterminants démonstratifs, phrase subordonnée relative 

 

Souviens-toi! 

 het-woord de-woord 

proche 
(hier –ici-) 

 
DIT 

 
DEZE 

loin 
(daar – là-bas-) 

 
DAT 

 
DIE 

 

Bijvoorbeeld: 

Ik zie die jongen en dat meisje.  Je vois ce garçon-là et cette fille-là. 

Ik neem deze map en dat schrift. Je prends cette farde-ci et ce cahier-ci. 

Ik heb deze rode trui en de blauwe blouse. J’ai ce pull rouge (ci) et cette blouse bleue (là). 

 

A ton tour: 

Ajoute un déterminant démonstratif aux groupes nominaux suivants. 

  

 Example : 1 (hier) Ik steek ________deze_________ straat alleen over. 

 

2 (daar) Hij gaf ________________ boek aan hun vriend. 

3 (hier/daar) We zullen _________ etiket op ________ doos plakken. 

4 (hier) Hij zal zondag ________ museum bezoeken. 

5 (daar/hier) Hij houdt van _________ videospelletjes en van ______ plaatjes. 

6 (daar) Ze zullen voor de wedstrijd _________ hemd dragen. 

7 (hier/daar) Kunnen ze ________________werk en ____________ les morgen teruggeven? 

8 (daar) We kunnen ________ film toch gaan zien? 

9 (hier/hier) Mogen ze _________ cd en __________ boek kopen? 

10 (hier) Verliet hij om vijf uur  _________park met zijn hond? 

11 (hier/daar) Kunnen ze ___________ oefeningen en ___________ huiswerk inleveren? 

12 (daar) Vielen ze van _____________ trap? 

13 (hier) Wil jij vandaag ______________ kamers stofzuigen? 

14 (daar/daar) Zie je daar ______________meisje met ____________ mooie paraplu? 
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Observe l’illustration et complète le texte avec les déterminants démonstratifs appropriés. 

 

Utilise les déterminants démonstratifs DAT et DIE pour introduire une phrase subordonnée 

relative: 

 Example: Dit is het meisje ... (een mooie tekening maken) 

 Dit is het meisje dat een mooie tekening heeft gemaakt. 

1) Zie je hem? Het is de jongen ..... (de tekenwedstrijd winnen) 

 __________________________________________________________________________. 

2) In deze film zie je de actrice ... (ook mooi kunnen zingen) 

___________________________________________________________________________. 

3) Dit boek gaat over een gezin ... (in 1980 naar Amerika vertrekken). 

____________________________________________________________________________ 

4) Op tafel staat ligt de krant ... (mijn vader zojuist lezen) 

____________________________________________________________________________ 
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Correctif: 

Exercise 1: 

2 (daar) Hij gaf _______dat_____ boek aan hun vriend. 

3 (hier/daar) We zullen _____dit_ etiket op ___die_ doos plakken. 

4 (hier) Hij zal zondag __dit___ museum bezoeken. 

5 (daar/hier) Hij houdt van __die___ videospelletjes en van _deze___ plaatjes. 

6 (daar) Ze zullen voor de wedstrijd __dat__ hemd dragen. 

7 (hier/daar) Kunnen ze _____dit___werk en ____die__ les morgen teruggeven? 

8 (daar) We kunnen ___die_ film toch gaan zien? 

9 (hier/hier) Mogen ze ___deze__ cd en ___dit_ boek kopen? 

10 (hier) Verliet hij om vijf uur  __dit___park met zijn hond? 

11 (hier/daar) Kunnen ze ___deze__ oefeningen en ___dat___ huiswerk inleveren? 

12 (daar) Vielen ze van ____die__ trap? 

13 (hier) Wil jij vandaag ___deze____ kamers stofzuigen? 

14 (daar/daar) Zie je daar ____dat___meisje met ____die__ mooie paraplu? 

 

Exercise 2: (musée) 

 

 

Exercise 3 (phrase subordonnée relative) 

1 Het is de jongen die de tekenwedstrijd heeft gewonnen. 

2 In deze film zie je de actrice die ook mooi kan zingen. 

3 Dit boek gaat over een gezin dat in 1980 naar Amerika vertrok (ou - ... is vertrokken). 

4 Op tafel staat ligt de krant die mijn vader zojuist heeft gelezen. 


