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Antwoordmodel les 01 Nederlands, das toch nie moeiluk  
Leerjaar 1 - Periode 2 

 

 

 

 

 

  



 
Les 01 Nederlands, das toch nie moeiluk?! 
 

 

Opdracht 1: 

Filmpje YouTube ‘Jochem Myjer – Nederlandse dialecten (Even geduld aub!) 

https://www.youtube.com/watch?v=g2GWPLf7mMo 

Duur: 3:57 

Twee keer gebruiken in de les. 

 

 

Opdracht 2: ik-vorm 

1. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind (vinden) ? 

2. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg (krijgen), dan hoop (hopen) ik dat ik het krijg 
(krijgen) met ‘gnoe’. 

3. Slager, mag (mogen) ik een half pond gnoe-geit-gorilla? 

4. Kangoeroe, is ook zo’n mooi woord toen ik dat hoorde (horen). 

5. Ik sprak dat laatst uit zoals een Rotterdammer (uitspreken). 

 

 

Opdracht 3: woordenschat Jochem Myjer 

! Let op juist gebruik van hoofdletters (namen van mensen, bedrijven, dieren, talen, 

landen etc) 

 

1. gnoe:  

Een gnoe is een kuddedier met hoorns en een lange staart dat vooral in Afrika leeft in 

kuddes. 

2. Tukker:  

Een tukker is de bijnaam voor mensen die uit Twente komen. ‘Tuk’ betekent broekzak in 

het Twents, omdat zij vroeger veel met hun handen in hun broek over straat liepen. 

3. de Friese taal:  

De inwoners van Friesland hebben een eigen taal: de Friese taal. Dit is géén dialect, 

maar een officieel erkende taal en zij hebben zelfs hun eigen woordenboek. 

4. somber:  

Als je een beetje verdrietig of pessimistisch bent. 

https://www.youtube.com/watch?v=g2GWPLf7mMo


5. Netflix: 

Een Amerikaans bedrijf dat maandabonnementen aanbiedt voor video streaming via het 

Internet. 

 

6. sheriff:  

Het woord en deze functie komen uit Engelse landen (Engeland, Schotland en Amerika). 

Een sheriff is een bestuurder van een land die veel aanzien heeft.  

7. aan flarden schieten:  

Iets wordt helemaal kapot geschoten of kapot gemaakt. Het kan letterlijk als figuurlijk 

gebruikt worden. 

 

Opdracht 4: Vul in 

 

1. De kangoeroe springt  / sprong  op de grond. (springen) 

2. Dit dialect verstaat / verstond hij niet. (verstaan) 

3. Daar liepen gisteren twee gnoes. (lopen) 

4. Komen jullie vandaag ook naar het theater? (komen) 

5. Hij belde jou vanmorgen op in de pauze.(bellen) 

6. Ze beantwoordt nu het bericht van de sheriff. (beantwoorden) 

Benadruk in dit soort zinnen nogmaals dat het woord met ‘dt’ is geschreven, omdat het 

woord zelf al een ‘d’ heeft. Studenten hoeven zelf nooit ‘dt’ extra toe te voegen, maar 

slechts een ‘t’. Dit vinden ze vaak erg verwarrend, maar zodra ze doorhebben dat ze 

alleen maar hoeven te kijken of er een ‘extra t’ bijkomt en het woord zelf al een ‘d’ in de 

stam heeft, zal dit makkelijker worden. 

7. De administratief medewerker typt / typte veel op de computer. (typen) 

8. Jochem Myjer verwerkt / verwerkte vaak dialecten in zijn show. (verwerken) 

9. Veel studenten houden / hielden niet van spellingregels. (houden van) 

10. Vandaag land / landde jij later op Schiphol door de storm Ciara. (landen) 

Benadruk in dit soort zinnen nogmaals dat het woord met ‘dde’ is geschreven, omdat het 

woord zelf al een ‘d’ heeft. Studenten hoeven zelf nooit ‘dd’ toe te voegen, maar slechts 

‘de’. Dit vinden ze vaak erg verwarrend, maar zodra ze doorhebben dat ze alleen maar 

hoeven te kijken of er een ‘extra -de’ bijkomt en het woord zelf al een ‘d’ in de stam heeft, 

zal dit makkelijker worden. 

 



 

 

Opdracht 5: Doordenkers! 

1. Wat staat er aan het eind van de regenboog? 

De letter g 

 

2. De hoeveelste letter van het alfabet kun je drinken? 

De twintigste letter: de ‘t’ 

 

3. Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en het eindigt met een ‘t’. Wat is dit? 

Theepot 

 

4. Tim’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en  

de derde …? 

Tim 

 

5. Door elke uitvinding kan je door de dikste muren heen kijken? 

Het raam 

 

 

 


