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Vul de juiste vorm van het werkwoord in. Gebruik het laatste lijntje om je vervangwerkwoord op te schrijven 
(werken/smurfen).      werken/smurfen 
 

1. vleien  De nar _______________ bij de koning. _______________ 

2. roken _______________ jij vaak een sigaret? _______________  

3. brengen Wie _______________ jou naar de training? _______________ 

4. rijden Die wagen _______________ veel te snel! _______________ 

5. kleven Die lijm _______________ bijzonder goed! _______________ 

6. achtervolgen De politie _______________ de boeven! _______________ 

7. braden Je _______________ de kip op 180° in de oven. _______________ 

8. merken Ik _______________ dat je dit nog niet zo goed kan. _______________ 

9. verdwijnen De sneeuw _______________ wel heel snel. _______________ 

10. storten Het is verboden om vuilnis op straat te _______________ . _______________ 

11. aankleden _______________ je nu eindelijk eens _________, Lore! _______________ 

12. weten Ze _______________ nooit wanneer ze moeten ophouden. _______________ 

13. poetsen De poetsvrouw komt iedere week _______________ . _______________  

14. slachten De boeren _______________ hun dieren gelukkig niet zelf. _______________ 

15. houden _______________ jij ook van bloemen? _______________ 

16. houden  Jij _______________ toch niet van bloemen? _______________ 

17. geven Marie _______________ het blaadje door. _______________ 

18. zeggen De meester _______________ dat je moet doorwerken! _______________ 

19. worden Hij doet nooit wat gevraagd _______________ . _______________ 

20. grijpen Op de kermis _______________ die tangen niet zo goed. _______________ 

21. betreden Niemand _______________ de werf zonder toestemming! _______________ 
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22. spitten Papa _______________ in de tuin. _______________  

23. vleien Mijn kat _______________ zich altijd tegen mij in de zetel. _______________ 

24. blaten Het schaap _______________ heel erg luid! _______________ 

25. raden Je _______________ nooit wie ik net zag!  _______________ 

26. reizen Die familie _______________ elke vakantie! _______________ 

27. ergeren _______________ jullie je nooit aan dat geblaf? _______________ 

28. rijden Wie veel te snel _______________, kan een boete krijgen.  _______________ 

29. wandelen Jan gaat elke dag _______________ met zijn hondje. _______________ 

30. ontwijken Gelukkig kon hij de auto op tijd _______________ .  _______________ 

31. melken Elke morgen _______________ Lien de koeien. _______________ 

32. wennen Het _______________ maar niet dat nieuwe kleur…  _______________ 

33. vergroten De fotograaf _______________ de foto tien keer.  _______________ 

34. vinden _______________ je het niet vreemd dat hij dat doet? _______________ 

35. schreeuwen Het kleine meisje _______________ de hele winkel bij elkaar. _______________ 

36. ontbijten _______________ jij nooit ’s morgens? _______________ 

37. vergissen De directeur _______________ zich nooit!  _______________ 

38. beantwoorden De kandidaat _______________ alle vragen juist! _______________ 

39. vernielen Het groepje jongeren _______________ elke nacht wel iets…  _______________ 

40. plagen Ik _______________ mijn broer nooit! _______________ 

41. stoken Henk _______________ zijn zusje op om stoute dingen te doen.  _______________ 

42. smeden De boef _______________ een slim plannetje. _______________ 

43. zitten Nu _______________ik hier met al die restjes…  _______________ 



juf Jolien      5 
 

44. haken Oma _______________ een mooi kleedje.  _______________ 

45. gooien _______________ dat weg!  _______________ 

46. mijden  Je _______________ beter die weg als je geen file wil! _______________ 

47. binden Mama _______________ het papier samen.  _______________ 

48. helpen _______________ jij je broer even? _______________ 

49. houden _______________ het dan nooit eens op?  _______________ 

50. beschadigen Wie _______________ nu een auto? _______________ 

51. prijzen De winkelier _______________ zijn artikelen opnieuw. _______________ 

52. verblinden Sara _______________ de jongens met haar schoonheid. _______________ 

53. barsten Als het zo blijft vriezen, zal het glas _______________.  _______________ 

54. melden Het is belangrijk dat je zo’n dingen _______________! _______________ 

55. vluchten De boef _______________ snel weg bij het horen van het alarm. _______________ 

56. draven Je hoeft niet zo door te _______________ ! _______________ 

57. vinden Ik _______________ het niet leuk om geplaagd te worden!  _______________ 

58. halen _______________ jij even een biertje voor me? _______________ 

59. niezen Hij _______________ soms vijf keer na elkaar!  _______________ 

60. spelden De burgemeester _______________ de medailles op. _______________ 

61. stoten Zorg dat je niet tegen me _______________!  _______________ 

62. hoeden Jakob _______________ heel veel schapen. _______________ 

63. brengen _______________ je mij naar het station? _______________ 

64. verspreiden  Wie _______________ de flyers deze avond? _______________ 

65. gluren De jongens _______________ over de muur. _______________ 
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66. schaden Pieter _______________ de auto met zijn jas.  _______________ 

67. veranderen Hij _______________ nogal vaak van mening. _______________  

68. aantrekken _______________ het je niet ________, Peter! _______________ 

69. genieten Kunnen jullie ook van de zon _______________? _______________ 

70. vermoeden Ik _______________ dat het niet zo lang meer zal duren. _______________ 

71. veroveren Romeo _______________ het hart van Julia.  _______________ 

72. onthullen De minister _______________ het nieuwe plan.  _______________ 

73. zitten Blijf nu toch eens _______________ ! _______________ 

74. instorten De brug _______________ na vele jaren toch ________ .  _______________ 

75. wieden De buurman _______________ het gras met de hand.  _______________ 

76. onthalen Tante _______________ ons altijd met koekjes. _______________ 

77. verdedigen Vergeet het kasteel niet te _______________ hé!  _______________ 

78. aanbranden Als je niet oplet, _______________ je taart ________!  _______________ 

79. uitbreiden Het hotel _______________ volgend jaar ____________.  _______________ 

80. genezen De man _______________ snel van zijn verwondingen. _______________ 

81. lijden Zijn opa _______________ aan een erge ziekte.  _______________ 

82. verbouwen Hij _______________ het huis helemaal alleen.  _______________ 

83. verrassen Opa _______________ oma met een bosje bloemen. _______________ 

84. denken _______________ je vaak nog aan mij? _______________ 

85. vergeten Je zal nog eens je hoofd _______________!  _______________ 

86. richten Hij _______________ zijn boog op het doelwit. _______________ 

87. lachen Je bent mooier als je _______________! _______________ 
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88. bidden _______________ jij ook soms tot God?  _______________ 

89. winden Luck _______________ de touwen mooi op.  _______________ 

90. lassen De lasser _______________ alles aan elkaar. _______________ 

91. openen De burgemeester _______________ het nieuwe pretpark.  _______________ 

92. kneden De bakker _______________ het deeg in een vorm. _______________ 

93. jagen Niemand is blij dat nonkel _______________op herten.  _______________ 

94. helpen Zal ik je een handje _______________?  _______________ 

95. staren Hij _______________ voor zich uit.  _______________ 

96. wandelen _______________ u elke dag naar het park? _______________ 

97. vinden Op het strand _______________ hij vaak een krab.  _______________ 

98. hijsen Met een kraan gaat het _______________ veel makkelijker! _______________ 

99. grijpen De man _______________ hem bij zijn kraag.  _______________ 

100. glijden                     Susie _______________ graag van de glijbaan!                                 _______________ 

101. poetsen       Mama _______________ de hele gang.            _______________ 

102. zenden        De buurman _______________ een brief naar een vriend.          _______________ 

103. zwerven       Gelukkig _______________ er niet te veel zwervers meer.          _______________ 

104. raden        Je _______________ nooit wat me vandaag overkomen is!          _______________ 

105. missen        Zorg dat we de bus niet _______________ !            _______________ 

106. kruiden        Een kok _______________ altijd goed het eten.           _______________ 

107. verbazen       Het _______________ me dat dit niet wist.           _______________ 

108. kruipen        Er _______________ heel veel tijd in de voorbereiding.        _______________ 

109. plukken        _______________ de dag!             _______________ 

110. lenen        Bij de bank kan je geld _______________ .           _______________ 

111. eisen        Hij _______________ wel veel van haar…           _______________ 

112. vergroten       _______________ jij de foto, of moet ik het doen?          _______________ 



juf Jolien      8 
 

113. betalen       Wie _______________ de rekening?          _______________ 

114. winden       _______________ je toch niet zo op!            _______________ 

115. schaatsen      Je _______________ nog heel goed voor deze leeftijd!       _______________ 

116. antwoorden      Hij _______________ wel heel onbeleefd!          _______________ 

117. landen       Het vliegtuig _______________ om twee uur.         _______________ 

118. bieden       Wie _______________ het meest? Eenmaal, andermaal, weg!    _______________ 

119. bukken        Bij het _______________, moet je door de knieën gaan.         _______________ 

120. rijden        Na het feestje _______________ hij naar het park.          _______________ 

121. verwachten        Wat _______________ je nu eigenlijk van mij?          _______________ 

122. praten        Jij _______________  echt de hele dag door!          _______________   

123. mengen       Na het _______________, is alles klaar.           _______________ 

124. zweven        Het vliegtuig _______________ wel heel hoog.         _______________ 

125. herhalen       De juf _______________ altijd elke uitleg.           _______________ 

126. raden                     Het is niet moeilijk! _______________ eens!          _______________ 

127. hechten         Hij _______________ zich veel te veel aan zijn teddy.         _______________ 

128.  snuffelen       De hond _______________ in het rond.           _______________ 

129. branden       Als je niet oplet, _______________ het eten aan!          _______________ 

130. verzenden       Als je een brief _______________, moet er een postzegel op.     _______________ 

131. twijfelen       Waarom _______________ je zoveel?           _______________ 

132. dulden                     De meester _______________ geen tegenspraak.          _______________ 

133. vinden        Wat _______________ jij van dat boek?           _______________ 

134. genieten       We _______________ van elk moment samen.          _______________ 

135. uitglijden       Zorg dat je niet _______________ !           _______________ 

136. vermoeden       Ik _______________ het antwoord te weten.          _______________ 

137. haten        _______________ jij ook mensen die niet eerlijk zijn?         _______________ 

138. kopen        De man _______________ een cadeautje voor zijn vrouw.         _______________ 

139. drijven        Het vlot _______________ naar de oever.           _______________ 

140. verliezen       Hij _______________ haar nooit uit het oog.         _______________ 


