DE VRAGEN : LES QUESTIONS
1. Poser une question SANS mot interrogatif
Exemples :
-

Heb je broers en zussen ? Ja, ik heb één zus.

-

Woon je in Verlaine ? Nee, ik woon in Amay.

-

Fiets je soms naar school ? Nee, nooit.

Ordre des mots :
Verbe + sujet + compléments ?

2. Poser une question AVEC mot interrogatif
Exemples :
-

Hoe heet je zus ? Ze heet Alix.

-

Wie is dat ? Dat is Tom, mijn neef.

-

Wanneer ben je jarig ? Op 12 februari.

Ordre des mots :
Mot interrogatif + verbe + sujet + compléments ?

 Dans une question en néerlandais, le verbe est donc TOUJOURS devant le
sujet !

3. Liste des principaux mots interrogatifs
1. Wie ?

1. Qui ?

-> Met wie ?

-> Avec qui ?

-> Voor wie ?

-> Pour qui ?

-> Tegen wie ?

-> Contre qui ?

2. Wat ? + verbe

2. Quoi ? / Quel ? / Que ?
Ex : Wat ? / Wat is je naam ? / Wat doet An ?

3. Welk ? + nom en het

3. Quel(le) ?
Ex : Welk boek moeten we nemen? Het leerboek.

-> In welk jaar … ?

-> En quelle année … ?
Ex : In welk jaar zit je ? In het derde jaar (middelbaar).

4. Welke ? + nom en de 4. Quel(le) ?
Ex : Welke talen leer je op school ? Nederlands en Engels.

-> In welke klas … ?

-> Dans quelle classe … ?
Ex : In welke klas zit je ? In de derde klas.

-> Op welke dag … ?

-> Quel jour … ?
Ex : Op welke dag speel je volleybal ? Op woensdag.

5. Hoe ?

5. Comment ?

-> Hoe oud ?

-> Quel âge ?

-> Hoe groot ?

-> Quelle taille ?

-> Hoe ver ?

-> A quelle distance ?

-> Hoe laat ?

-> Quelle heure ?

6. Hoelang ?

6. Combien de temps ?
Ex : Hoelang duurt een les ? 50 minuten.

7. Hoeveel ? + nom pl.

7. Combien ?

8. Waarom ?

8. Pourquoi ?

9. Wanneer ?

9. Quand ?

10. Waar ?

10. Où ?

-> Waar … naartoe ?

-> Où ? (direction)
Ex : Waar ga je naartoe? Ik ga naar huis.

-> Waar … vandaan ?

-> D’où ? (provenance)
Ex : Waar kom je vandaan ? Ik kom uit / van Luik.

DE VRAGEN : LES QUESTIONS : OEFENINGEN
A. Vraagwoorden : Vul de dialoog met de juiste vraagwoorden in.
1. …………………………………… gaat het met je, Lisa ? Heel goed, dank je.
2. …………………………………… is je broer ? 17 jaar oud.
3. …………………………………… is hij jarig ? Op 24 december.
4. …………………………………… is hij ? Hij is 1m71.
5. …………………………………… komen jullie ………………………… ? Uit Antwerpen.
6. …………………………………… leer je op school ? Duits.
7. …………………………………… spreekt Tom ? Met Nina, mijn vriendin.
8. …………………………………… gaan je ouders naar hun werk ? Met de auto.
9. …………………………………… boeken heb je ? Heel veel : 120, denk ik.
10. …………………………………… is dat cadeau ? Voor mijn zus. Ze is morgen jarig.
11. …………………………………… komt Bart ? Om 2u30.
12. …………………………………… is dat ? Mijn nieuwe MP3-speler.
13. …………………………………… is je lievelingszangeres ? Alice on the Roof.
14. …………………………………… komt Lisa niet naar het zwembad ? Want ze is ziek.
15. …………………………………… speel je piano, Piet ? Op woensdagnamiddag.

B. Stel vragen : Zet de woorden in de correcte volgorde.
1. je / graag / aan sport / doe / ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. die leerlingen / waar / je / naartoe / gaan / ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. je vader / op een postkantoor / werkt / ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. gitaar / leert / in de Academie / Alex / van Amay / ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. gaat / wanneer / naar de turnles / je nicht / ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Stel vragen. Je maakt kennis met Mateo. Stel hem vragen.
1. Heel goed, dank je !

2. Mijn bijnaam is Mat.

3. Ik ben Nederlander.

4. Ik spreek Nederlands en Engels thuis.

5. Ik ben op tien maart jarig.

6. Ik ga met de bus naar school.

7. Ik zit in de derde klas.

8. Ik heb twee zussen maar geen broer.

9. Ik lees strips en ik luister graag naar muziek.

10. Mijn lievelingseten is balletjes met frietjes.

D. Stel vragen. Vraag aan Mateo :
1. combien d’élèves il y a dans sa classe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. s’il apprend l’espagnol avec son oncle.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. quel est son animal préféré.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. s’il fait du sport.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CORRIGÉ:
A. Vraagwoorden : Vul de dialoog met de juiste vraagwoorden in.
1. Hoe gaat het met je, Lisa ? Heel goed, dank je.
2. Hoe oud is je broer ? 17 jaar oud.
3. Wanneer is hij jarig ? Op 24 december.
4. Hoe groot is hij ? Hij is 1m71.
5. Waar komen jullie vandaan ? Uit Antwerpen.
6. Welke taal leer je op school ? Duits.
7. Met wie spreekt Tom ? Met Nina, mijn vriendin.
8. Hoe gaan je ouders naar hun werk ? Met de auto.
9. Hoeveel boeken heb je ? Heel veel : 120, denk ik.
10. Voor wie is dat cadeau ? Voor mijn zus. Ze is morgen jarig.
11. Hoe laat komt Bart ? Om 2u30.
12. Wat is dat ? Mijn nieuwe MP3-speler.
13. Wie is je lievelingszangeres ? Alice on the Roof.
14. Waarom komt Lisa niet naar het zwembad ? Want ze is ziek.
15. Wanneer speel je piano, Piet ? Op woensdagnamiddag.

B. Stel vragen : Zet de woorden in de correcte volgorde.
1. je / graag / aan sport / doe / ?
Doe je graag aan sport ?
2. die leerlingen / waar / je / naartoe / gaan / ?
Waar gaan die leerlingen naartoe ?
3. je vader / op een postkantoor / werkt / ?
Werkt je vader op een postkantoor ?
4. gitaar / leert / in de Academie / Alex / van Amay / ?
Leert Alex gitaar in de Academie van Amay ?
5. gaat / wanneer / naar de turnles / je nicht / ?
Wanneer gaat je nicht naar de turnles ?

C. Stel vragen. Je maakt kennis met Mateo. Stel hem vragen.
1. Heel goed, dank je !
Hoe gaat het (met jou) ?
2. Mijn bijnaam is Mat.
Wat is je bijnaam ?
3. Ik ben Nederlander.
Wat is je nationaliteit ?
4. Ik spreek Nederlands en Engels thuis.
Welke taal (talen) spreek je thuis ?
5. Ik ben op tien maart jarig.
Wanneer ben je jarig ?
6. Ik ga met de bus naar school.
Hoe ga je naar school ?
7. Ik zit in de derde klas.
In welke klas zit je ?
8. Ik heb twee zussen maar geen broer.
Hoeveel broers en zussen heb je ?
9. Ik lees strips en ik luister graag naar muziek.
Wat zijn je hobby’s ? / Wat doe je graag ?
10. Mijn lievelingseten is balletjes met frietjes.
Wat is je lievelingseten ?

D. Stel vragen. Vraag aan Mateo :
1. combien d’élèves il y a dans sa classe.
Hoeveel leerlingen zitten er in je klas ?
2. s’il apprend l’espagnol avec son oncle.
Leer je Spaans met je oom ?
3. quel est son animal préféré.
Wat is je lievelingsdier ?
4. s’il fait du sport.
Doe je aan sport ? / Sport je ?

