
 
 
 
 
 

OEFENING WERKWOORDSPELLING VERLEDEN TIJD 

 

Hieronder staan 20 zinnen. In elke zin staat een werkwoord tussen 
haakjes. Noteer de juiste vorm van het werkwoord, in de verleden tijd.  

De juiste antwoorden vind je onderaan. 
 

 
 
 
1) Hij (vermelden) niet wie de auteur was.  
2) Jouw goedkeuring (betekenen) veel voor de afdeling. 
3) Zij (wenden) zich met haar vraag tot de helpdesk. 
4) Ik (wennen) snel aan de nieuwe situatie. 
5) Het huis (branden) volledig af. 
6) Zij (passen) goed op. 
7) Ik (missen) de trein vanochtend. 
8) Doordat het zo (misten), waren er veel files op de weg. 
9) We (melden) vorig jaar al problemen. 
10) Het (spannen) erom wie er zou winnen. 
11) De fans (belagen) hem urenlang. 
12) Vroeger (pesten) kinderen uit de buurt hem. 
13) Helaas (passen) de extra uren niet in het budget. 
14) Hij (begroten) vorig jaar nogal krap. 
15) De secretaresse (posten) alle brieven op tijd. 
16) De timmermannen (klussen) vorig jaar wat bij. 
17) De dialoog (verharden) snel. 
18) Hij (sloffen) het kantoor uit. 
19) Het sein (lichten) op. 
20) Die manager (straffen) laatkomers af. 

 
 
 
 

De antwoorden: 
 
 

1) Hij vermeldde niet wie de auteur was. Hij vermeldde 
2) Jouw goedkeuring betekende veel voor de afdeling. 
3) Zij wendde zich met haar vraag tot de helpdesk. 
4) Ik wende snel aan de nieuwe situatie. 
5) Het huis brandde volledig af. 
6) Zij paste goed op. 
7) Ik miste de trein vanochtend. 
8) Doordat het zo mistte waren er veel files op de weg. 
9) We meldden vorig jaar al problemen. 



 
 
 
 
 

10) Het spande erom wie er zou winnen. 
11) De fans belaagden hem urenlang. 
12) Vroeger pestten kinderen uit de buurt hem. 
13) Helaas pasten de extra uren niet in het budget. 
14) Hij begrootte vorig jaar nogal krap. 
15) De secretaresse postte alle brieven op tijd. 
16) De timmermannen klusten vorig jaar wat bij. 
17) De dialoog verhardde snel. 
18) Hij slofte het kantoor uit. 
19) Het sein lichtte op. 
20) Die manager strafte laatkomers af. 

 


