Hebben of zijn?
Oefening 1
1.

je vanochtend naar school gefietst? - Nee, maar ik

vanmiddag

nog een uurtje gefietst.
2. Lieke en ik
3.

wat door de stad gewandeld.
hij vergeten je te vertellen dat zijn vriendin straks op bezoek

komt?
4.

Erik en Margriet afgelopen week naar Parijs gevlogen? - Nee, ze
met de auto gegaan.

5. Ik

nog nooit gevlogen. Ik ga liever met de auto of met de trein.

6. Het afgelopen jaar

ze veel gereisd.

7.

u van Frankrijk naar Engeland gevaren?

8.

u ooit paardgereden?

9. Zij

jaren op de 'Dolly' (naam van hun schip) gevaren.

Oefening 2
1. Ik

je naam vergeten. Hoe heet je ook al weer?

2. Tijdens de gymles
3. Mieke

de hele ochtend geskeelerd.

4. Vandaag

hij naar school gelopen omdat zijn auto stuk is.

5. Ze
6.

we veel gesprongen.

met het schip van Kiel naar Zweden gevaren.
je ooit gevlogen? - Ja, ik

een keer naar Amerika gevlogen.

7. Jaap heeft vanochtend al aan sport gedaan. Hij

hardgelopen.

8. Jens is buiten adem omdat hij heel hard gelopen

. Hij

bushalte gerend.
9. Je

om 12.00 uur naar huis gefietst.

10.

u vanavond een eindje gewandeld?
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Sleutel
Oefening 1
1.

Ben je vanochtend naar school gefietst? - Nee, maar ik

heb

vanmiddag nog een uurtje gefietst.
2. Lieke en ik

hebben

wat door de stad gewandeld.

3. Is / (heeft) hij vergeten je te vertellen dat zijn vriendin straks op bezoek komt?
4.

Zijn Erik en Margriet afgelopen week naar Parijs gevlogen? - Nee, ze
zijn met de auto gegaan.

5. Ik heb nog nooit gevlogen. Ik ga liever met de auto of met de trein.
6. Het afgelopen jaar

heeft / hebben

ze veel gereisd.

7.

Bent u van Frankrijk naar Engeland gevaren?

8.

Hebt / heeft u ooit paardgereden?
hebben

9. Zij

jaren op de 'Dolly' (naam van hun schip) gevaren.

Oefening 2
1. Ik ben je naam vergeten. Hoe heet je ook al weer?
2. Tijdens de gymles
3. Mieke

6.

we veel gesprongen.

heeft de hele ochtend geskeelerd.
is

4. Vandaag
5. Ze

hebben

hij naar school gelopen omdat zijn auto stuk is.

zijn met het schip van Kiel naar Zweden gevaren.
Heb je ooit gevlogen? - Ja, ik ben een keer naar Amerika gevlogen.

7. Jaap heeft vanochtend al aan sport gedaan. Hij heeft

hardgelopen.

8. Jens is buiten adem omdat hij heel hard gelopen heeft

. Hij is

bushalte gerend.
9. Je bent om 12.00 uur naar huis gefietst.
10. Hebt / heeft
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u vanavond een eindje gewandeld?
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