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Beste scholieren, 

Anbei findet ihr ein neues Aufgabenpäckchen für Niederländisch. 

Es sind Aufgaben zum Thema Urlaub und Länder. Für manche Aufgaben braucht ihr das Internet, 

damit ihr die Vokabeln oder Ländernamen nachschlagen könnt. 

Wenn ihr Vokabeln nachschlagen wollt, dann könnt ihr das auf den folgenden Websites machen: 

1) www.uitmuntend.de 

 

2) www.mijnwoordenboek.nl 

Ich hoffe, ihr habt alle einen Atlas daheim. Ansonsten könnt ihr auch die niederländischen und 

belgischen Ortsnamen googlen, z.B. bei Wikipedia. 

Wenn ihr Fragen zu den Übungen habt, dann bin ich über meine Schul-E-Mailadresse erreichbar. 

Die Lösungen zu den Aufgaben werden am Freitag, den 8. Mai online auf der Schulhomepage 

stehen! 

Es grüßt euch herzlich und bleibt gesund, 

euer Herr Wattieau 

 

 

http://www.uitmuntend.de/
http://www.uitmuntend.de/
http://www.mijnwoordenboek.nl/
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LEKKER OP VAKANTIE! 

     

Lees de vier gedichten over vakantie. 

A) ZEE 

Ik wil alleen zijn met de zee, 

ik wil alleen zijn met het strand, 

ik wil mijn ziel wat laten varen, 

niet mijn lijf en mijn verstand. 

 

Ik wil gewoon dromen 

rond de dingen die ik voel 

en de zee, ik weet het zeker, 

dat ze weet wat ik bedoel. 

 

Ik wil alleen zijn met de golven, 

ik wil alleen zijn met de lucht, 

ik wil luisteren naar mijn adem, 

ik wil luisteren naar mijn zucht. 

 

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen, 

daarna zal ik verder gaan 

en de zee, ik weet het zeker, 

zal mijn zwijgen wel verstaan. 

 

Toon Hermans 

 

B) Zet het blauw... 

 

Zet het blauw 

van de zee 

tegen het 

blauw van de  

hemel veeg 

er het wit 

van een zeil 

in en de  

wind steekt op 

 

W. Hussem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Vakantie 

 
Vannacht doet op vakantie zijn 

hier bij mij vanbinnen 

pijn. 

Overdag vind ik het fijn 

(het zand is warm, 

de zee is breed, 

de meisjes met wie ik 

ijsjes heb gegeten, 

weten hoe ik heet) 

maar nu 

wil ik terug. 

Nu ben ik ziek – wat is het medicijn? 

Ons huis, 

mijn kamer, 

mijn bed. 

En vlug. 

 

Edward van de Vendel 

 

 

D) tent 

 
Papa staat 

te proberen 

te leren 

te kamperen. 

Was hij maar naar het circus gegaan. 

Daar weten ze hoe een tent moet staan! 

Of is hij er misschien toch geweest? 

Nu lijkt hij nog het allermeest 

op de clown 

die ik daar zag. 

Hier zit ik 

en lach, 

maar o, 

daar klinkt geschreeuw. 

Wie is dat – is dat mama? 

Ja. 

De circusleeuw. 

 

Edward van de Vendel

http://www.uitmuntend.de/
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    Welk gedicht past het beste bij de volgende foto’s. Schrijf het op. 

 

1. __________________________________ 2. __________________________________ 

  
 

3. __________________________________ 4. __________________________________ 

   
 

    Welke zin past het beste bij gedicht A, welke bij gedicht B en welke zin past het 

      beste bij gedicht C? 

 

 Zin 1: Ik vind het leuk op vakantie te gaan, maar soms heb ik ook heimwee. 

 

 Zin 2: Ik vind het fijn om naar de zee te gaan, want ik word rustig van de zee. 

  Als ik bij de zee ben, kan ik me goed ontspannen. 

 

 Zin 3: Ik vind het leuk om naar de zee te gaan. Mijn hobby is zeilen. Ik vaar graag met mijn 

  zeilboot op de zee. 

 

 Zin 1 past het beste bij gedicht ________________________________ . 

 

 Zin 2 past het beste bij gedicht ________________________________ . 

 

 Zin 3 past het beste bij gedicht ________________________________ . 

 

 

http://www.uitmuntend.de/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Odenthal_Ortszentrum_Pfarrhaus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Zeltanhaenger-TrailDog.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/US_Sailing_Team1.jpg
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    Zet het nummer van de zin bij de juiste foto. 

 

 1. We gaan met de bus naar Spanje. 

 2. We gaan kamperen. 

 3. We staan op een camping met een caravan. 

 4. We gaan wandelen in de bergen. 

 5. We gaan op wintersport. 

 6. We gaan een dagje naar zee. 

 7. We blijven lekker thuis. 

 8. We gaan een dagje naar een pretpark. 

 

a) ____   b) ____  c) ____  d) ____ 

       
 

e) ____   f) ____   g) ____  h) ____ 

    
 

    Vul het juiste woord in. Kies uit: 

 

auto – ergens – Amsterdam – strand – strandwandeling – thuis – vakantiehuisje – weekend 

 

 

1. Gaan jullie nog __________________________________ naartoe op vakantie? 

 

2. Zij gaat ieder jaar een lang __________________________________ weg met haar moeder. 

 

3. Mijn broer gaat met de __________________________________ naar Spanje. 

 

4. Ik blijf het liefst __________________________________ . 

 

5. We gaan lekker twee weken op het __________________________________ liggen. 

 

6. Ik ga met mijn vader naar __________________________________ . 

 

7. Wij huren altijd een __________________________________ . 

 

8. Ga je mee naar zee? Dan kunnen we een lange __________________________________ maken. 

http://www.uitmuntend.de/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Odenthal_Ortszentrum_Pfarrhaus.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Castelucho.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Wohnwagen_white.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Colossos_Heide_Park_Soltau_Germany.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Zeltanhaenger-TrailDog.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Different-ski-styles.jpg
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  Bekijk de foto’s en vul het juiste land, de juiste nationaliteit en de juiste taal in. 

    Indien je een woord niet kent, zoekt het op www.uitmuntend.de 

 

 

1.  land: __________________________________   

  

 taal: __________________________________ 

 

 nationaliteit: ____________________________ 

 

2.  land: __________________________________   

  

 taal: __________________________________ 

 

 nationaliteit: ____________________________ 

 

3.  land: __________________________________   

  

 taal: __________________________________ 

 

 nationaliteit: ____________________________ 

 

4.  land: __________________________________   

  

 taal: __________________________________ 

 

 nationaliteit: ____________________________ 

 

 

  Hoe heten deze Nederlandse (NL) en Belgische (B) plaatsen? Vul de   

    ontbrekende letters in. Werk met een atlas of bekijk een kaart van Nederland /   

               België bij Wikipedia. 

 

1. B R ___ G G ___ (B)  2. H ___ ___ R L ___ M (NL)  3. H ___ S S ___ L T (B) 

 

4. ___ N S C H ___ D ___ (NL) 5. D ___ R D R ___ C H T (NL) 6. L ___ ___ V ___ N (B) 

 

7. ___ N T W ___ R P ___ N (B) 8. ___ ___ N D H ___ V ___ N (NL) 9. B R ___ D ___ (NL) 

 

  Vul de juiste landen in. 

 

1. De hoofdstad van ____________________________________ is Kopenhagen. 

 

2. De hoofdstad van ____________________________________ is Bern. 

 

3. De hoofdstad van ____________________________________ is Moskau. 

 

4. De hoofdtad van _____________________________________ is Lissabon. 

http://www.uitmuntend.de/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Bigben2013.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atomium_Brussels.jpg
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  Kies het juiste werkwoord en vul de werkwoordsvorm in. LET OP! Je moet 

  kiezen tussen het perfectum (b.v. zijn geweest / hebben gekocht) en het  

  presens ( b.v. ik ben / ik koop). 

 

gaan ⚫ luisteren ⚫ wonen ⚫ beschermen* ⚫ liggen ⚫ kijken ⚫ zijn ⚫ 
regenen ⚫ blijven ⚫ fietsen ⚫ wachten ⚫ rijden ⚫ bezoeken ⚫ drinken 

 

Afgelopen zomer __zijn__ we naar een vakantiepark in Domburg aan de Noordzeekust __gegaan__ . 

Domburg ______________ op het schiereiland Walcheren, dicht bij Middelburg.  

In Domburg ______________ we in een vakantiehuisje met een terras en een riante tuin _____________ . 

De eerste dag begon goed. We ______________ over het eiland ______________ . 

We ______________ verschillende toeristische attracties ______________ zoals het gotische Stadhuis van 

Middelburg en boerderijen in Biggekerke. Op een klein terrasje ______________ we een kopje koffie 

______________ . Helaas ______________ het ’s middags ______________ . En dat duurde vier dagen 

lang! Wat een vies weertje! We ______________ alleen maar binnen ______________ en ______________   

______________ . We ______________ naar muziek ______________ of tv ______________ . Vandaag 

______________ het weer mooi weer. Met de auto ______________ we naar de Deltawerken. De 

Deltawerken ______________ Nederland tegen hoogwater. Er is ook een attractiepark en een 

informatiecentrum. 

 
woordenschat bij de tekst 

*beschermen = beschützen 
afgelopen = vergangen(en)  
het schiereiland = die Halbinsel 
riant = großzügig 
de attractie = die Attraktion 
de boerderij = der Bauernhof 
vies = dreckig, ekelhaft 
hoogwater = Hochwasser 

 

10  Zoek 13 landen  /  en schrijf ze op. 

1. __________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

8. ________________________________________________ 

9. ________________________________________________ 

10. _______________________________________________ 

11. _______________________________________________ 

12. _______________________________________________ 

13. _______________________________________________ 

Z H V F R A N K R IJ K E 

W D E N E M A R K E N E 

I Ë P O L E N M A R O A 

T J L S Z W E D E N M U 

S P A N J E D F I N P S 

E O R V N B E L G I Ë T 

R R U I O U R E F E K R 

L T S T O S L Ë IJ N U A 

A U L A Ë F A C S S D L 

N G A L E L N A L G T I 

D A N I I N D I A Ë G Ë 

F L D Ë Z O Q D A S U IJ 

http://www.uitmuntend.de/

