
CONSIGNES POUR LE COURS DE 5N1 
F. VAN BOUCHAUTE – MARS 2020 (2) 

  
 
Chers élèves,   
 
J’espère que vous et vos familles se portent bien et que cette période de confinement est vécue 
sereinement.  
 
Voici la deuxième partie des consignes pour notre cours de néerlandais :  
  
1) Après avoir traduit les phrases (j’insiste sur le après), je vous invite à les corriger à l’aide du 
correctif ci-dessous. Je vous présente parfois différentes possibilités et/ou donne un mot 
d’explication comme je l’aurais fait en classe. Mais difficile d’envisager toutes les possibilités … 
Il restera certainement des zones d’ombre ou d’incompréhension.  
 
> Si vous avez traduit un mot différemment, je vous demande d’aller revérifier votre traduction au 
dictionnaire et de vérifier que celle-ci corresponde bien au contexte induit par la phrase > voir 
l’indication donnée entre parenthèses dans le dictionnaire.  
> S’il s’agit d’un point de grammaire (structure, temps utilisé, …), comparez votre phrase à la mienne 
afin de comprendre pourquoi j’ai utilisé tel temps ou placé tel élément à tel endroit. Au besoin, 
sortez votre grammaire !  
> Si malgré tout, vous ne comprenez pas votre faute, le plus simple est de m’envoyer un mail 
(précisez bien le numéro de la phrase, recopier moi votre traduction et expliquez-moi quel passage 
vous pose problème).  
 
2) Faites les exercices sur le passé composé et la voix passive. Il s’agit ici davantage d’exercices de 
drill. C’est pourquoi, vous disposez déjà de la correction car je vous demande de travailler 
différemment : travaillez phrase par phrase :  
> phrase 1 
> correction  > si c’est bon, phrase 2  > si ce n’est pas bon, ne pas passer à la phrase 2 sans  

 avoir compris la faute et avoir revu le point de 
grammaire 

> et ainsi de suite jusqu’à la fin 
  
 
Bon travail et surtout, prenez soin de vous !   
  
F. Van Bouchaute  
  

 

 

 

 

 



VERTAAL - VERBETERING 

 

1) Er worden nog steeds honderden inwoners vermist na de uitbarsting van de vulkaan (ou na de 

vulkaanuitbarsting).  

2) De overstromingen hebben een veertigtal slachtoffers gemaakt (ou geëist) waaronder (ou onder 

wie) een zeker aantal Franse en Duitse toeristen.  

3) De civiele bescherming, die snel ter plaatse aangekomen is, zorgt ervoor dar de bevolking 

(populatie = ok, mais pas top) over voedsel en drinkwater beschikt.  

4) De regio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 8 op de schaal van Richter.  

5) Gezien de omvang van de schade zal de site tot einde maart ontoegankelijk blijven, aldus de 

minister van Binnenlandse Zaken.  

6) Jammer genoeg zijn de gijzelaars (ou gegijzelden) door de zwaarbewapende man 

doodgeschoten. (ou Helaas de gijzelaars zijn … → ! structure différente) 

7) Een ceremonie zal ter herdenking (ou nagedachtenis) van de slachtoffers van de aanslag in Parijs 

gehouden worden (ou worden gehouden). 

8) De wagen die door de twee broers is gebruikt (ou gebruikt is), zou in een garage niet ver van Lille 

gestolen zijn (ou zijn gestolen). 

9) De hoofdredacteur zou de hele dag door twee veiligheidsagenten beschermd moeten worden 

(ou moeten worden beschermd).  

10) Een klopjacht is georganiseerd (ou Er is een klopjacht georganiseerd) maar de daders van het 

bloedbad hebben nog niet geïdentificeerd kunnen worden (ou kunnen worden geïdentificeerd).  

11) In geval van ernstig auto-ongeval (ou auto-ongeluk ou verkeersongeval ou verkeersongeluk) 

moet de politie zo snel mogelijk gewaarschuwd worden (ou worden gewaarschuwd).  

12) De regio wordt door bosbranden getroffen, daarom wordt (> action) / is (> situation) het leger 

gemobiliseerd.  

13) Een krachtige ontploffing (ou explosie) is in de loop van de namiddag (ou tijdens de namiddag) 

gehoord.  

14) De regering heeft besloten dat de kinderen in tijdelijke woningen opgevangen (ou 

ondergebracht, mais qui a davantage la significtion de “héberger”) zouden worden (ou zouden 

worden opgevangen/ondergrebracht).  

15) In de loop van de dag verwachten we fris weer met kans op smeltende sneeuw vooral in het 

zuiden van het land.  

16) Er is een spookrijder gesignaleerd tussen Leuven en Tienen; er wordt dus automobilisten 

aangeraden (om) niet van rijstrook te veranderen.  

17) Een vrachtwagen is op een overweg in botsing gekomen met een wagen; de plaats is dus 

gedurende (ou tijdens même s’il insiste moins sur la durée que gedurende) een aantal uren voor 

het verkeer afgesloten.  

18) Er wordt de automobilisten gevraagd (om) hun snelheid op de af- en opritten aan te passen.  

 

 

 

 

 



OEFENINGEN V.T.T.  

 

Mets les phrases suivantes au passé composé          (Source: Nederlandse oefenbijbel - Didier Hatier) 

1. Kun je het eten klaarmaken?  

2. We reizen elke winter naar de Alpen.  

3. Het dier ontsnapte stiekem uit zijn kooi.  

4. Tijdens onze vakantie in Spanje fuiven we elke nacht.  

5. Hij vindt het werk erg moeilijk.  

6. Hij vergat zijn artikel alweer.  

7. Mag Lea haar vriendin uitnodigen?  

8. We zwijgen de hele avond.  

9. Ze vergist zich nooit.  

10. Ik ga nog een fles wijn bestellen.  

11. Waarom doe je het licht uit?  

12. Ze groeten elkaar niet.  

13. Wie zit je op te bellen?  

14. Hoeveel verdienen jullie per week?  

15. Het lukte ons jammer genoeg nooit.  

16. Dat begrijp ik niet goed.  

17. Hij staat de foto's te bekijken.  

18. De leraar vergat de naam van de uitvinder.  

19. Piet vergat de boeken terug te geven.  

20. Wat herinnert hij zich niet?  

21. Ik luister naar het nieuws van acht uur.  

22. Wie van jullie liet de dokter komen? 

23. Ze wensen u een goede gezondheid.  

24. Waarom klom ze op de tafel?  

25. Koen fietst samen met mij terug.  

26. Moeder draait de verwarming dicht.  

27. Waarom proef je het eten niet.  

28. Ze hoorden de kinderen de hele nacht huilen.  

29. Ik vul dat formulier in.  

30. De hond herkent zijn meester dadelijk.  
 

 

  



OEFENINGEN LIJDENDE VORM  

Mets les phrases suivantes à la voix passive           (Source: Nederlandse oefenbijbel - Didier Hatier) 

1. Ze sturen al hun brieven morgen.  

2. Ze gebruiken geen specifiek programma.  

3. Hiervoor zal men het laboratorium raadplegen.  

4. Wanneer maakten ze die foto's?  

5. Ze maakte ons om zeven uur wakker.  

6. Ik moet de kraan herhaaldelijk verplaatsen.  

7. Ze hebben de fotokopieën vorige week al gemaakt.  

8. Colombus heeft Amerika in 1492 ontdekt.  

9. Ze hebben al het geld aan reizen uitgegeven. 

10. Men werkt hier niet veel meer.  

11. De ouders lieten de kinderen af en toe alleen thuis.  

12. Hier kan men niet roken.  

13. Ze verkopen vooral oude boeken.  

14. Ze eten in die familie geen vlees.  

15. We hebben de hele avond naar de tv gekeken.  
 

 

  



V.T.T. - VERBETERING 

1. Heb je het eten kunnen klaarmaken?  

2. We zijn elke winter naar de Alpen gereisd.  

3. Het dier is stiekem uit zijn kooi ontsnapt.  

4. Tijdens onze vakantie in Spanje hebben we elke nacht gefuifd.  

5. Hij heeft het werk erg moeilijk gevonden. 

6. Hij heeft zijn artikel alweer vergeten. 

7. Heeft Lea haar vriendin mogen uitnodigen?  

8. We hebben de hele avond gezwegen.  

9. Ze heeft zich nooit vergist.  

10. Ik ben nog een fles wijn gaan bestellen.  

11. Waarom heb je het licht uitgedaan?  

12. Ze hebben elkaar niet gegroet.  

13. Wie heb je zitten opbellen?  

14. Hoeveel hebben jullie per week verdiend?  

15. Het is ons jammer genoeg nooit gelukt.  

16. Dat heb ik niet goed begrepen.  

17. Hij heeft de foto's staan bekijken.  

18. De leraar is de naam van de uitvinder vergeten.  

19. Piet is vergeten de boeken terug te geven.  

20. Wat heeft hij zich niet herinnerd?  

21. Ik heb naar het nieuws van acht uur geluisterd.  

22. Wie van jullie heeft de dokter laten komen? 

23. Ze hebben u een goede gezondheid gewenst.  

24. Waarom is ze op de tafel geklommen?  

25. Koen is samen met mij teruggefietst.  

26. Moeder heeft de verwarming dichtgedraaid.  

27. Waarom heb je het eten niet geproefd.  

28. Ze hebben de kinderen de hele nacht horen huilen.  

29. Ik heb dat formulier ingevuld.  

30. De hond heeft zijn meester dadelijk herkend.  
 

  



LIJDENDE VORM - VERBETERING 

1. Al hun brieven worden morgen gestuurd.  

2. Er wordt geen specifiek programma gebruikt. ou Geen specifiek programma wordt gebruikt.  

3. Hiervoor zal het laboratorium geraadpleegd worden. ou worden geraadpleegd. 

4. Wanneer werden die foto's gemaakt?  

5. We werden om zeven uur wakker gemaakt.  

6. De kraan moet herhaaldelijk verplaatst worden. ou worden verplaatst.  

7. De fotokopieën zijn vorige week al gemaakt.  

8. Amerika is in 1492 door Colombus ontdekt.  

9. Al het geld is aan reizen uitgegeven. 

10. Er wordt hier niet veel meer gewerkt.  

11. De kinderen werden af en toe door de ouders alleen thuis gelaten.  

12. Hier kan niet gerookt worden. ou worden gerookt.   

13. Er worden vooral oude boeken verkocht.  

14. In die familie wordt geen vlees gegeten.  

15. Er is de hele avond naar de tv gekeken.  
 


