
Les conjonctions 
 

1. Complète au moyen d'une conjonction de subordination ou de coordination 

1. …. ik ziek ben, bel ik de dokter op. Als, wanneer, daar, aangezien, telkens als, zodra 

2. …. hij zijn laatste cutireactie kreeg, was die negatief. toen 

3. Ik moet een gezondheidskaartje invullen …. ik aan een zeilkamp wil deelnemen. idem  

4. Weet je …. Sanders van Rita houdt? of, waarom, sinds wanneer 

5. ….. hij het in zijn brief schrijft, houdt hij van Jenny. zoals 

6. Hij heeft griep, …… hij wil toch komen. maar 

7. ….. je griep hebt, moet je enkele dagen thuis blijven. als, daar, aangezien 

8. Hij is ziek …. hij is de hele dag buiten in de regen gebleven. want 

9. Hij heeft een hond …… zijn zus ook. en 

10. …. ik naar de Ardennen ben gegaan, heeft het altijd geregend. toen 

11. ….. we naar de Ardennen gingen, logeerden we altijd in een jeugdherberg. telkens als, als, wanneer 

12. Ik vraag me af  ….. hij zal komen. of 

 

 

2. Relie les phrases au moyen d'une conjonction de subordination 

 

Il y a de nombreuses solutions. En voici quelques-unes.  

1. Hij krijgt veel zakgeld omdat / daar / aangezien hij alles zelf moet betalen.  - 2 Als ik soms geld nodig heb, vraag 

ik het aan mijn ouders. - 3. Ik geef weinig uit omdat/daar/aangezien ik weinig zakgeld heb.    //  Hoewel ik weinig 

uitgeef, heb ik weinig zakgeld.   - 4. Zodra ik beloof dat ik beter zal werken, houden ze op met zeuren (râler). - 5. 

Zoals hij het heeft gezegd, komt hij morgen niet terug.. - 6. Ik vraag me af of hij morgen terugkomt. - 7. Als je van 

sensatie houdt, kom mee! - 8. Indien / als je morgen nog koorts hebt, neem je deze antibiotica. 

 

 

3. Vertaal de zinnen 

Hij heeft me gezegd dat hij het museum heeft bezocht / bezocht heeft. 2. Weet je OF het museum op zaterdag open 

is?  3. Ik heb het gedaan zoals hij het wilde.  4.Ik vertel je het verhaal zoals hij het me heeft verteld.   5. Wanneer je 

komt, neem/breng je cd mee.     6. Toen ik aan het weekend deelnam / meedeed / heb deelgenomen / meegedaan, 

was het heel leuk.  We zullen geen museum bezoeken daar / aangezien geen leerling graag musea bezoekt.   8. Ik 

gweet niet waarom hij niet komt, want hij zou graag met ons meekomen.   9. Als ik naar een fuif wil gaan, moet ik 

zelf betalen.   

 

 

 

4. Conjonctions de subordination 

 

Relie les phrases entre elles au moyen d'une conjonction. Veille à effectuer les modifications nécessaires dans la 

structure de la phrase. 

 

1. Als je dit geneesmiddel neemt, zal je vlugger genezen.  

2. Zodra het mooi weer is, gaan we op het strand luieren.  

3. Sinds ze zich voor het weekend heeft ingeschreven, wil ze altijd moorden oplossen.   

4. Daar / aangezien hij het te druk had, kon hij niet komen.  

5. Ik heb pijn hoewel ik een pijnstiller heb genomen.  

6. Hij gelooft dat hij zal slagen.  

7. Weet je of Rita ook meekomt.   

8. Zeg het me voordat het is te laat is 

9. Ik vraag me af of hij geld verdient.  

10. We zullen een vaartocht maken op voorwaarde dat het niet regent. 

11. Nu(dat) ik voldoende geld heb, kan ik een bromfiets kopen. 

12. Iemand is bij haar komen stelen terwijl ze sliep. 

13. Toen jullie op kamp waren, heb ik niet deelgenomen doordat ik in het gips zat.   

14. Telkens als mijn ouders musea bezochten, verveelde ik me. 

15. Ik geef veel uit zodat ik bijna niets kan sparen.  

16. Mijn ouders geven me maandelijks een bedrag opdat ik mijn geld zou leren beheren.  

17. Ze gedragen zich alsof er niets aan de hand was.  



18. Rita is zo ziek dat de arts haar vitaminen heeft gegeven. (tellement que) 

19. Daar ik aan die stage wil deelnemen, heb ik de kaart teruggestuurd. (comme, vu que) 

20. Nadat ik in het water was gevallen, ben ik ziek geworden. (après que) 

21. Je moet het doen zoals de leraar het je heeft uitgelegd. (comme) 

22. We gaan morgen naar zee tenzij het regent. (à moins que ne) 

 

5. Relie les phrases au moyen d'une conjonction. 

 

1. Als ik mooie modekleren wil kopen, moet ik iets bijverdienen.  

2. Ik lees dat saaie boek omdat ik ertoe wordt verplicht. 

3. Toen ik in Engeland ben verbleven, was het weer heel slecht. 

4. Hij doet alsof hij heel erg ziek was.  

5. Mijn ouders geven me geld opdat ik mijn vakantie zou kunnen betalen. 

 

6. Vul in met een gepast voegwoord 

 

1. ..... het weer slecht was, zijn we thuisgebleven. daar, aangezien 

2. Hij kwam 10 minuten vroeger, ..... hij met de directeur wilde spreken. omdat, daar 

3. .......  de leraar afwezig was, gingen we telkens naar de studiezaal. als, wanneer 

4. We gaan morgen naar zee, ...... het blijft regenen. tenzij 

5. ...... dat boek duur is, heb ik het toch gekocht. hoewel 

6. Hij zal komen, ..... hij heeft het beloofd. daar  

7. Iedereen was ervan overtuigd, ....  hij zou slagen. dat 

8. Hij keek me aan, ....  hij me voor de eerste keer zag. alsof 

9. Ik zal je betalen, .... ik de goederen heb gekregen. zodra, wanneer 

10. Ik moest twee uur wachten, ...... hij me kon ontvangen. voordat 

11. We zaten koffie te drinken, ..... er gebeld werd. toen 

12. ..... zijn vrouw hem in de gevangenis ging bezoeken, bracht ze hem telkens sinaasappelen. als, wanneer 

13. ........  jij de zaak vertelt, kan ik er niets van geloven.  zoals 

14. ..... vader de afwas deed, las moeder de krant. terwijl 

 

7. Verbind de twee zinnen met behulp van een onderschikkend of nevenschikkend voegwoord 

 

1. Het heeft gesneeuwd zodat de wegen onbegaanbaar zijn.  (de sorte que) 

2. Probeer met hem te spreken zodra hij terug is.  (dès que)  

3. Iedereen had er spijt van toen hij wegging.  (lorque)  

4. Ik kreeg een bekeuring omdat ik te vlug reed.   (car, parce que)  

5. Ik zal die toch niet betalen daar een van mijn beste vrienden luitenant-generaal is.  (vu que)  

6. Hoewel hij zijn best doet,zal hij toch niet slagen. (bien que)  

8. Ik vraag me af of hij morgen zal komen.  (si)  

9. Zoalng het weer prachtig blijft, blijven we hier.  (tant que)  

10. Nu(dat) je zwijgt, kan ik verder spreken. (maintenant que)  

11. Nadat hij had gegeten, rustte hij.  (après que)  

12. De brandweer bleef ter plaatse totdat er geen gevaar meer was.  (jusqu'à ce que)  

13. Hij vertrekt vroeg opdat hij niet te laat komt.  (pour que)  

14. U mag de flat in juli verhuren tenzij u de maand augustus verkiest. (à moins que)  

15. Sinds hij ons heeft verlaten, is alles veranderd.  (depuis que)     

 
 

 


