Oefening perfectum
1. Zij
in 1982
. (trouwen)
2. Hij
haar in 1998
(leren kennen).
3. Zij
jou die brief gisteravond
(faxen).
4.
je ooit in de Noordzee
(zwemmen)?
5.
u ooit naar Parijs
(vliegen)?
6.
u vanochtend
(ontbijten)?
7. Hij
vanochtend
(uitglijden). Nu heeft hij pijn in
zijn rug.
8. In de vakantie
we lekker
(relaxen).
9.
jij carnaval
(vieren)? - Nee, ik
niet aan
carnaval
(doen). Jij wel? - Ja, ik
me zelfs
(verkleden).
10. Jullie
vanochtend al
(sporten) en daarna lekker
(douchen). Nu voelen jullie je helemaal fit.
11. In 1992
(hebben) zij hun huis
(verbouwen).
12.
hij die film al
(zien)? - Nee, hij
al lang niet
meer naar de bioscoop
(zijn).

Oefening imperfectum
1. Toen zij naar huis
(komen),
(zien) ze meteen dat
er iets niet in orde
(zijn).
2. Zij
(internetten) de hele avond.
3. Zij
(verven) haar haar,
(douchen),
(zich aankleden) en
(zich opmaken). Toen
schoot haar te binnen dat ze de afspraak pas op de volgende dag
(hebben).
4. Hij
(lopen) naar de markt en
(kopen) er twee bananen.
Daarna
(gaan) hij naar huis en
(beginnen) te eten.
5. Vroeger
(mogen) we nooit alleen naar het strand gaan.
6. Toen jij nog in Rotterdam
(wonen),
(hebben) je
veel Nederlandse vrienden.
7. Als ik vroeger mijn oma
(bezoeken),
(spelen)
we altijd een potje mens-erger-je-niet en ik
(winnen) altijd.
8. Toen zij
(vertrekken),
(slapen) de kinderen al.
9. Hij
(computeren), terwijl hij op zijn beste vriend
(wachten).
Daarna
(schaken) de twee mannen de hele avond.
10. Hij
(worden) duizelig en
(flauwvallen).
Nadat hij weer bijgekomen was,
(helpen) zij hem overeind.
11. Wij
(moeten) zo hard lachen dat de buren
(aanbellen) en
(vragen) of alles in orde
(zijn).
12. Zij
(zitten) te lezen terwijl het
(onweren).
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Sleutel
Oefening perfectum
1. Zij zijn / is in 1982 getrouwd.
2. Hij heeft haar in 1998 leren kennen.
3. Zij heeft / (hebben) jou die brief gisteravond gefaxt.
4. Heb je ooit in de Noordzee gezwommen?
5. Bent u ooit naar Parijs gevlogen?
6. Hebt / heeft u vanochtend ontbeten?
7. Hij is vanochtend uitgegleden. Nu heeft hij pijn in zijn rug.
8. In de vakantie hebben we lekker gerelaxt.
9. Heb jij carnaval gevierd? - Nee, ik heb niet aan carnaval gedaan.
Jij wel? – Ja, ik heb me zelfs verkleed.
10. Jullie hebben vanochtend al gesport en daarna lekker gedoucht. Nu voelen jullie
je helemaal fit.
11. In 1992 hebben zij hun huis verbouwd.
12. Heeft hij die film al gezien? – Nee, hij is al lang niet meer naar de bioscoop
geweest.

Oefening imperfectum
1. Toen zij naar huis kwam(en), zag(en) ze meteen dat er iets niet in orde was.
2. Zij internette(n) de hele avond.
3. Zij verfde haar haar, douchte, kleedde zich aan en maakte zich op. Toen schoot
haar te binnen dat ze de afspraak pas op de volgende dag had.
4. Hij liep naar de markt en kocht er twee bananen. Daarna ging hij naar huis en
begon te eten.
5. Vroeger mochten we nooit alleen naar het strand gaan.
6. Toen jij nog in Rotterdam woonde, had je veel Nederlandse vrienden.
7. Als ik vroeger mijn oma bezocht, speelden we altijd een potje mens-erger-je-niet
en ik won altijd.
8. Toen zij vertrok(ken), sliepen de kinderen al.
9. Hij computerde, terwijl hij op zijn beste vriend wachtte. Daarna schaakten de
twee mannen de hele avond.
10. Hij werd duizelig en viel flauw. Nadat hij weer bijgekomen was, hielp(en) zij
hem overeind.
11. Wij moesten zo hard lachen dat de buren aanbelden en vroegen of alles in orde
was.
12. Zij zat(en) te lezen terwijl het onweerde.
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