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TEGENWOORDIGE TIJD
Het vuurwerk ___________________ (worden) door slimme mensen afgestoken.
___________________ (wandelen) jouw hond ook steeds met je mee?
Het is de bedoeling om de zorg niet nog meer te ___________________ (belasten).
De fabrikant ___________________ (vergoeden) een deel van het verlies.
De meeste toeschouwers ___________________ (blijven) op afstand kjiken.
De nieuwe manier van werken ___________________ (leveren) succes op.
Mijn zusje ___________________ (kiezen) voor haar donkerharige pop.
De verkoop van melk net over de grens ___________________ (stijgen).
De rechercheur ___________________ (vinden) de verdachte in de struiken.
De aardbei ___________________ (vinden) mijn oma het lekkerst.
De edelsmid ___________________ (vergulden) het sieraad.
De hond___________________ (begeleid) de blinde man.
Het voorlicht van de auto ___________________ (verblinden) mij.
De jongen agenten ___________________ (beboeten) de jongen zonder licht.
De atleet ___________________ (sprinten) naar de snelste tijd.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------De verspringer ___________________ (belanden) naast de zandbak.
Elke leerling ___________________ (tekenen) zijn gezicht op papier.
De ambulance ___________________ (spoeden) zich naar het ongeval.
De arts ___________________ (prikken) de naald in mijn linker arm.
Mijn tante ___________________ (geloven) het journaal niet meer.
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VERLEDEN TIJD
Jochem _________________ (houden) contact met zijn vriend in Afrika.
Wist Emiel zelf waar hij over _________________(spreken)?
Mijn juf _________________(verlaten) het gebouw als laatste.
De kinderen _________________(doorstaan) de zware gymles met piepjes.
De ridders _________________(rijden) op hun paard naar het kasteel.
Mijn broertje _________________(trekken) zo hard, dat de veter knapte.
De juf _________________(vragen) naar het antwoord op som drie.
Gisteren _________________(opmeten) de kinderen het lokaal op.
Mijn vader _________________(ontbijten) vanmorgen niet.
Ik _________________(denken) dat ik een vreemd geluid hoorde.
De smid _________________(vergulden) het horloge.
De cliënt _________________(downloaden) een groot bestand.
De auteur van het boek _________________(verkorten) het script.
Die hond _________________(begeleiden) de blinde man.
De boer _________________(poten) de aardappelen in de grond.
Toen _________________(overnachten) ik daar ook al.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Het vergrootglas _________________(vergroten) het insect wel tien keer.
Het licht van de auto _________________(verblinden) me enorm.
De coureur _________________(testen) de nieuwe auto op het circuit.
Het vliegtuig _________________(belanden) naast de landingsbaan.
Hij _________________(vergoeden) de geleden schade niet.
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TEGENWOORDIGE of VERLEDEN TIJD
De tegenstander __________________(vergroten,vt) de voorsprong op mijn team.
De scheidsrechter __________________(fluiten,vt) voor een overtreding.
__________________(overtuigen,tt) je moeder jou ook van haar gelijk?
De koploper __________________(sprinten,vt) weg uit het peloton.
Wie __________________(gebruiken,tt) er nog een telefoon aan een snoertje?
De architect __________________(schakelen,vt) de woningen met een garage.
De tiener __________________(skateboarden,tt) op het schoolplein.
Mijn ouders __________________(skateboarden,vt) ook vrolijk mee.
Hij __________________(wensen,vt) dat kinderen uit de tuin bleven.
Vol onbegrip __________________(spreiden,tt) hij zijn armen.
De juf arriveerde en __________________(vinken,vt) alle leerlingen aan op het bord.
De vreemdeling __________________(gijzelen,vt) de klas met leerlingen.
Frits en Mo __________________(biljarten,tt) elke vrijdag samen in de kroeg.
Door de winst __________________(nestelen,vt) de renner zich in de top.
De parachutist __________________(bungelen,tt) aan de dikke tak van de boom.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Ik __________________(koesteren,vt) geen verdenking tegen die mannen.
__________________(schakelen,vt) jij vorig ook over op zonne-energie?
De vissers __________________(repareren,tt) de netten op de boten.
Je __________________(uploaden,tt) deze foto sneller met dat programma.
Lisa __________________(frommelen,vt) aan de jurk van haar moeder.
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TEGENWOORDIGE, VERLEDEN of VOLTOOIDE TIJD
De sneeuwvlokken ___________________(dwarrelen,vt) om ons heen naar beneden.
Sander heeft veel ___________________(oefenen) op de strafschoppen.
Op het feestje werd veel ___________________(flirten) maar niet
___________________(zoenen).
De vorst ___________________(vertellen,tt) zijn onderdanen een mooi verhaal.
De trainer ___________________(zondigen,tt) tegen alle wedstrijd regels.
Moeder ___________________(spelden,vt) de button op zijn shirt.
De speler heeft om het verlies van de wedstrijd ___________________(treuren).
Hij ___________________(tasten,vt) met zijn handen in het duister.
Na de tegenslag heeft de vereniging wel even ___________________(wankelen).
Door zijn ziekte is hij al drie jaar aan zijn huis ___________________(kluisteren).
Buiten ___________________(starten,vt) mijn oom zijn nieuwe auto.
De merel___________________ (nestelen,tt) zich in de conifeer in onze tuin.
Maarten ___________________(feesten,vt) de hele nacht door.
De oudjes ___________________(geeuwen,vt) tijdens de voorstelling.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Fady ___________________(knuffelen,vt) haar cavia meer dan een uur.
Ook haar broertje ___________________(vertroetelen,vt) het lieve dier.
Je ___________________(worden,tt) helemaal gek van al die vreemde vragen.
Hij heeft meer dan tien dagen ___________________(treuren) om het verlies.
Nadja ___________________(worden,tt) door een verpleegster geholpen.

© 2021 - TvBroekhoven

6

KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
De deurbel ging en Bert ___________________ (spoeden,vt) zich naar de voordeur.
Mijn tante ___________________(beweren,tt) dat ze de lekkerste taarten bakt.
Wat heb jij voor die moeilijke toets ___________________(halen)?
De laatste aanval werd door de keeper vakkundig ___________________(afmaken).
Ik ___________________(hopen,vt) dat ik mocht blijven op het feestje.
De professor ___________________(ontleden,tt) het insect tijdens de les.
Ook de studenten ___________________(ontleden,vt) daarna hun vliegen.
Tot grote teleurstelling werd onze buurman ___________________(arresteren).
Joost ___________________(verbreden,vt) zijn glimlach toen hij zijn score hoorde.
De winkelier ___________________(alarmeren,tt) de politie tijdens de inbraak.
De jongen ___________________(skeeleren,tt) te snel van de helling af.
Aan het einde van de wedstrijd wordt het resultaat ___________________(opmaken).
Je wordt niet ___________________(betalen) om te lummelen.
De slager ___________________(kleden,vt) zich in het wit.
Rembrandt ___________________(maken,vt) schilderijen van belangrijke mensen.
Iedereen ___________________(redeneren,vt) op een andere manier.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------De rovers ___________________(verstoppen,vt) hun buit in een holle boom.
Wat hebben die mannen dan uiteindelijk ___________________(buitmaken)?
HIj heeft ___________________(kennismaken) met de nieuwe buren.
Heb je naar de aankomsttijd van de trein ___________________(informeren)?
Het is maar goed dat jij je gevoel voor humor niet bent
___________________(kwijtraken).
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KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
Jason heeft nooit ___________________(meekrijgen) hoe het in de familie ging.
De wedstrijden ___________________(starten,vt) allemaal tegelijkertijd.
De operatie is ___________________(slagen) zonder problemen.
De meester ___________________(dulden,vt) geen tegenspraak van zijn studenten.
De kleuter ___________________(kopiëren,tt) zijn moeder de hele dag.
Waarom ___________________(gebeuren,tt) er zoveel verschrikkelijke dingen hier?
Weet jij wat er met Gabriel en Sietse is ___________________(gebeuren)?
Onze juf ___________________(schrikken,vt) zich een hoedje.
Heb jij ___________________(onthouden,tt) hoe laat we thuis moeten zijn?
De twee jongens ___________________(kunnen,vt) het niet laten de meiden te klieren.
De bouwvakker ___________________(graven,tt) een diepe kuil naast de schutting.
Hij ___________________(wensen,vt) zijn vriend veel succes met zijn studie.
Mijn oom heeft zijn voet ___________________(kneuzen) bij het voetballen.
Tim en Fatima ___________________(lopen,vt) hand in hand door het park.
Tante Sofia ___________________(braden,vt) de rosbief in de grill.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Ik heb me enorm ___________________(haasten) om op tijd te kunnen zijn.
De rij ___________________(schuifelen,tt) langzaam naar de ingang van het gebouw.
Aaron heeft de laatste fles met cola ___________________(opmaken).
Roos ___________________(vertalen,vt) de zinnen in het Engels.
De peuters ___________________(blijven,vt) keurig in de rij staan wachten.
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KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
Jordy ___________________(smijten,vt) zijn jas onder de kapstok.
Kim ___________________(bedanken,tt) haar nichtje voor het leuke cadeautje.
De auto ___________________(blinken,vt) als nooit tevoren.
Jolijn ___________________(denken, vt) dat ze te laat was gekomen.
Die raket was nooit op de maan ___________________(landen).
Dat dorp ___________________(vergrijzen,tt) door het vertrek van de jongeren.
De leerkracht ___________________(corrigeren,tt) alle toetsen in de middag.
Mirjam was snel naar haar training ___________________(sjezen).
Je ___________________(handelen,tt) niet snel genoeg om hem te verslaan.
BIj de val had ik mijn linkerknie ___________________(schaven).
De tieners hebben gisteren enorm veel overlast ___________________(veroorzaken).
Het afgelopen jaar ___________________(reizen) ik alleen maar door Amerika.
Jullie slimme manier van schoonmaken ___________________(werken,tt) heel goed.
Onze wegen ___________________(scheiden,vt) al na tien minuten.
De vrachtwagen ___________________(versperren,vt) al uren de snelweg.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------De werklust is door de man niet goed ___________________(inschatten).
Het standbeeld werd ___________________(onthullen) door de burgemeester.
De schapen ___________________(grazen,vt) in het weiland.
Aan het einde van de show ___________________(verwachten,vt) ik een applaus.
Door het complimentje ___________________(blozen,tt) Jordy flink.
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KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
Er wordt ___________________(streven) naar een goede plek voor iedereen.
Heeft jouw vader altijd bij die baas ___________________(werken)?
Fayed ___________________(focussen,vt) zich op de vragen van zijn toets.
Mijn opa ___________________(lunchen,tt) altijd rond het middaguur.
De oude dame ___________________(koesteren,tt) haar kleinkinderen.
Tymen heeft een heel eind met zijn hond ___________________(wandelen).
DIe jongens ___________________(durven,vt) meer dan de meisjes.
De makelaar ___________________(taxeren,vt) het huis veel te laag.
De club ___________________(kopen,vt) vorige week een nieuw aantal ballen.
Wij ___________________(doorstaan,vt) de zware proeven van gisteren niet.
Ik heb die groene jas al twee jaar ___________________(dragen).
De twee broers hebben al enkele maanden niet met elkaar ___________________(spreken).
Boris ___________________(opwinden,tt) zich enorm op over zijn zusje.
Wie ___________________(verschijnen,vt) daar achter het bovenste raam?
Het is de bedoeling dat we het afval ___________________(scheiden) inleveren.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Dat bedrijfje ___________________(bestaan,tt) al meer dan 20 jaar.
Ik heb nooit echt van spruiten ___________________(houden).
Achmed heeft die dag een enorme paling ___________________(vangen).
Janet ___________________(afspreken,tt) af met haar vriendinnen.
Het vliegtuig was plotseling van de radar ___________________(verdwijnen).
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KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
Chaime ___________________(verwijten,tt) de eigenaar dat hij nalatig is geweest.
Wanneer ___________________(afspreken,vt) je af met je vrienden?
Wat ___________________(bieden,tt) jij voor deze prachtige nieuwe fiets?
De visite is tot in de late uurtjes ___________________(blijven).
De buurman ___________________(verhuizen,vt) op tijd naar het Noorden van het land.
"Het is er toch van ___________________(komen)," zei de oude trainer.
Ben jij wel eens van een hoge duikplank ___________________(duiken)?
Deniz ___________________(bereiken,vt) zijn bestemming nog net op tijd.
De leerkracht ___________________(beantwoorden,tt) alle vragen van de kinderen.
Hij heeft nu een jaar ___________________(trainen) voor de Olympische Spelen.
Henry heeft zich als een haai ___________________(verkleden).
Heb jij alle vragen intussen al ___________________(beantwoorden)?
De minister ___________________(promoten,tt) zijn ideetjes op het feest.
De politie heeft de regels met strenge hand ___________________(handhaven).
Harald ___________________(vergeten,vt) zijn huiswerk te maken.
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------Mijn leerkracht ___________________(strijden,tt) voor een beter milieu.
Karel ___________________(pingelen,vt) de hele ochtend op de piano.
Ik ___________________(zappen,vt) van het ene kanaal naar het andere.
Dat ongeluk ___________________(bewijzen) dat die kruising gevaarlijk is.
Vandaag werd hij eerder van school ___________________(ophalen).
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KIJK GOED NAAR DE ZIN OF DE TIJD
De juf ___________________(redden,tt) het niet om op tijd hier te zijn.
Hoe heb jij dat ___________________(bewijzen)?
De soldaten ___________________(strijden,vt) met man en macht de tegenstander.
Saul en Patrich ___________________(verkennen,vt) de omgeving bij het station.
De jarige ___________________(blazen,vt) de kaarsjes uit.
Ohran ___________________(werven,tt) nieuwe leden voor zijn schaakclubje.
Oma en opa ___________________(wandelen,vt) vandaag naar het centrum.
Hoeveel vragen heb jij ___________________(gokken) bij de toets?
Anita ___________________(storten,vt) zich volledig op haar rekenwerk.
De meningen over dat voorval waren behoorlijk ___________________(verdelen).
De juf ___________________(verdelen,tt) de spekkies over de kleuters.
De motor ___________________(starten,vt) niet zo heel erg goed.
Het onkruid ___________________(woekeren,tt) over de hele tuin.
De schipper ___________________(redden,vt) de drenkeling met een reddingsboei.
Hoe heb je al deze zinnen ___________________(aanpakken)?
-------------------------------------------GAME OVER----------------------------------------------------------De orkaan ___________________(razen,vt) over het platteland van Amerika.
De hond ___________________(stoten,vt) zijn kop tegen de bank.
De oude baas ___________________(sjokken,tt) rustig naar zijn stoel.
Hij ___________________(vergroten,vt) zijn kaas flink op die manier.
De aangereden kat wordt morgen meteen ___________________(opereren).
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