
Deze, die, dit of dat?

1. Ken je ________ café daar op de hoek?

2. Ik vind het gezellig om met jou hier in ________ café te zitten en te kletsen.

3. Zie je ________ man daar aan ________kleine tafeltje? Dat is een bekende schrijver.

4. ________ portie patat is te groot voor mij. Ik wil hem graag met jou delen.

5. Mag ik u even voorstellen? ________ twee jongedames zijn mijn dochters Mieke en 

Marije.

6. Zie je ________ twee terrasjes aan de overkant? Naar welk van de twee zullen we gaan?

7. Het is heel leuk om met jou in ________ park te wandelen, maar ik heb even een pauze 

nodig. Zullen we op ________ bank hier gaan zitten?

8. Je bent bij een goede vriend/in op bezoek. Je ziet dat hij/zij twee boeken heeft die je al 

heel lang wilt lezen. Je gaat naar het boekenrek, pakt die twee boeken en vraagt aan je 

vriend/in:

“Zou ik ________ boeken mogen lenen?”
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Sleutel

1. Ken je ___dat_____ café daar op de hoek?

2. Ik vind het gezellig om met jou hier in __dit______ café te zitten en te kletsen.

3. Zie je ___die_____ man daar aan ___dat_____kleine tafeltje? Dat is een bekende 

schrijver.

4. ___Deze_____ portie patat is te groot voor mij. Ik wil hem graag met jou delen.

5. Mag ik u even voorstellen? ___Deze_____ twee jongedames zijn mijn dochters Mieke en

Marije.

6. Zie je __die______ twee terrasjes aan de overkant? Naar welk van de twee zullen we 

gaan?

7. Het is heel leuk om met jou in ___dit_____ park te wandelen, maar ik heb even een 

pauze nodig. Zullen we op ____deze____ bank hier gaan zitten?

8. Je bent bij een goede vriend/in op bezoek. Je ziet dat hij/zij twee boeken heeft die je al 

heel lang wilt lezen. Je gaat naar het boekenrek, pakt die twee boeken en vraagt aan je 

vriend/in:

“Zou ik ___deze_____ boeken mogen lenen?”
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