
2020-10-23 – 3F - Néerlandais - M Hemptinne – Exercices récapitulatifs vocabulaire Tornado 3 pp.16 à 35 

 

23/10/20 

 

I. Tornado 3 – Hoofdstuk 1 - Databank p 16 - Iemand beschrijven / Kleding beschrijven 

1 Vul de zinnen aan met een werkwoord uit de lijst.       

dragen (X2) – zien – hebben 

1. Hoe …………………. je vriendin eruit? Ze is groot en mager. Ze heeft een donkere huidskleur. 

2. Welke kledij …………………. je broer het liefst? Sportieve kledij en sneakers. 

3. Wat voor haar …………………. de lerares Engels? Ze heeft kort zwart gekruld haar. 

4. …………………. je soms een bril? Neen hoor, mijn ogen zijn prima. 

 

2 Verbind de vragen en antwoorden.       

1. Welke kleur hebben haar ogen? 

2. Heeft ze golvend haar? 

3. Vind je haar knap? 

4. Kan je haar gezicht beschrijven? 

5. Draagt ze oorbellen? 

 

a. Zeker. Ze is slank, gebruind en heeft een 

mooie glimlach. 

b. Ze heeft een rond gezicht, een kleine 

neus en donkere wenkbrauwen. 

c. Knalblauw. 

d. Meestal niet. Maar ze heeft een piercing 

in haar neus. 

e. Nee, ze heeft steil haar. 

 

1 2 3 4 5 

…………………. …………………. …………………. …………………. …………………. 

 

3 Geef een synoniem.       

 

1. Hij draagt sportieve kledij. = Hij is sportief ………………….. . 

2. Hij is mooi in deze kleur. = Deze kleur …………………. hem goed. 

3. Hij draagt een gele regenjas. = Hij …………………. een gele regenjas ………………….. . 

4. Hoe is zijn uiterlijk? = Hoe …………………. hij ………………….? 

 

 

  



II. Tornado 3 – Hoofdstuk 1 - Databank p 26 - Zich informeren over het karakter van iemand 

1 Vul het ontbrekende vraagwoord in.       

1. …………………. vind je van Martha? Ik vind haar supervriendelijk. 

2. …………………. vind je de nieuwe leerkracht Frans? Ik vind hem grappig. 

3. …………………. ben je toch zo verlegen? Ik weet het niet, maar ik voel me hier niet op mijn gemak. 

4. …………………. zijn haar goede eigenschappen? Ze is heel sociaal en altijd optimistisch. 

5. …………………. vind je het tofste meisje van de klas? Lorre. Ik kan goed met haar lachen en ik vind haar 

spontaan. 

2 Maak zinnen met de volgende woorden. 

1. Ik | competitieve | sport, | van | maar niet | van | mensen. | hou 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

2. Vind | te | haar | je | arrogant? | niet 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

3. Je | een | ziet | beetje | uit. | er | zenuwachtig 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

4. Hij | macho | heel | soms | zijn. | kan 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

5. Iedereen | sympathiek. | Brahim | vindt 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

3 Duid het juiste antwoord aan. 

1. Reist Sonia echt graag alleen naar zo'n verre landen? Ja, ze is heel ............................ . 

 

 avontuurlijk  creatief 
2. Is Adil een ................................ jongen? Niet echt, hij wordt snel nerveus. 

 

 zenuwachtige  rustige 
3. Vind je ................................ zijn een goede eigenschap? Jazeker, je moet af en toe fier zijn op jezelf! 

 

 gevoelig  trots 
4. Heb jij al samengewoond met een ................................ persoon? Nee, en dat zou ik echt niet willen, 

want mijn huisje moet er proper uitzien. 

 

 slordige  ordelijke 
III. Tornado 3 – Hoofdstuk 1 - Databank p 27 - Spreken over zijn land, zijn nationaliteit en zijn talen 

1 Vul de zinnen aan met het correcte voorzetsel. 

Fabio komt ………………… Italië. Hij heeft de Italiaanse nationaliteit. Hij is ………………… Aprilia geboren, een 

stad ………………… het zuiden van Rome. Zijn grootouders wonen daar nog. 

Sinds hij zes jaar oud is, woont hij ………………… België. Later wil hij terug ………………… Italië. 



2 Vul de fiche aan en stel de persoon voor. 

 Hij heet Alexis. Hij komt uit Argentinië.  

Hij is een …………………………………… 

Argentinië ligt in …………………………………… 

Alexis spreekt …………………………………… 

 

 

 
Ze heet Sarah. Ze komt uit Marokko. 

Ze is een ……………………………………  

Marokko ligt in …………………………………… 

Ze spreekt …………………………………… 

 

 

Zijn naam is Oleg. Hij komt uit Rusland 

Hij is een …………………………………… 

Hij spreekt …………………………………… 

 

IV. Tornado 3 – Hoofdstuk 1 - Grammatica p 35 - L’ordre des mots dans la phrase 

1 Maak zinnen met de volgende woorden. 

Canadese | een | Aubrey Drake Graham | en | rapper | songwriter. | is 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

onder | beter | Hij | bekend | artiestennaam | zijn | is | Drake. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

Op | een | zijn | speelde | televisieserie. | in | hij | vijftiende | Amerikaanse 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

Vanaf | was | op | single | hij | zijn | succesvol | eerste | de Grammy Awards. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 



zijn | met | Éen van | maakte | van | Michael Jackson. | hij | nummers | oude stemfragmenten 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

nummer | met | hebben | we | Drake | In België | zijn | Find Your Love. | ontdekt 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

2 Schrijf een logische vraag bij elk antwoord. 

 

1. Ik ben Maaike, de vriendin van Tom. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

2. Nee, we zijn nog niet zo lang samen. Ik heb Tom deze zomer ontmoet op een feestje van het 

jeugdhuis. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

3. Ik ben 17 jaar oud. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

4. Ik woon in Merelbeke. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

5. Dat ligt niet zo ver van Gent. 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

6. Nee, ik ken deze plaats niet. Ik kom hier voor de eerste keer. 

………………….………………….………………….………………….………………….……………………………..  

 

 

3 Verbind de twee zinnen met het woord tussen haakjes. 

 

1. De baby is 51 cm. Hij weegt 3,9 kg.   (en) 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

2. Ik zal niet komen op het feestje. Ik ben ziek. (omdat) 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

3. Ik weet het zeker. Hij is verliefd op jou.  (dat) 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

4. Ze komt later. Ze moet eerst nog weken.  (want) 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

5. Hij was 5 jaar oud. Zijn ouders scheidden. (toen) 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….. 

 

 


