
 

 



 



Notearje achter elk wurd op hokker plakken oft it ôfbrutsen wurde kin, as it oan 'e ein 
fan in rigel stiet. 
 
Foarbyld: 
daamshikke      daams - hik - ke 
 
krantsje (lytse krante) 
krantsje (tiidwurd) 
stúsjekoard 
dookje 
autoke 
autootsje 
teoretysk 
sjongeres 
siedsje 
siedzje 
frustraasje 
bliuwe 
tichelje 
rûzje 
bûzjy 
teology 
matras 
kiezerslegitimaasjekaartsje 
folksjonge 
 



Meitsje de ûndersteande opdrachten yn twatallen. Komt dat net út, dan kin in trijetal ek. 
 
A. Hokker wurd moat op ´e puntsjes stean? Kiest hieltyd de krekte foarm. 
 
1 Se wist net mear krekt … se dat dwaan moast.    HOE / HOE’T 
2 … sokke dingen wurkje, is my noch altyd net rjocht dúdlik. HOE / HOE’T 
3 … soenen jo dat sa dwaan? WÊROM / WÊROM’T 
4 … dat sa moast, wit ik ek net. WÊROM / WÊROM’T 
5 Se koe net komme, … se siik wie. MEI / MEI’T 
6 Op ‘e iepen dei komme de measte minsken … de bus. MEI / MEI’T 
7 … it net kin, kin it better litte. DY / DY’T 
8 … kin it net, dus dy kin it better litte. DY / DY’T 
9 Is dat no it lân … jim altyd oer prate? DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
10 Ik wit net … er hinne giet. DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
11 It wit it plak net … er hinne giet. DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
12 … er wennet, wit ik net. DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
13 … er wennet, binne in soad beamwâlen. DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
14 Op it plak … er wennet, binne in soad beamwâlden.  DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
15 … de dyk it lân omklammet, leit myn âlderhûs. DÊR / DÊR’T / WÊR / WÊR’T 
 
B. Lis sa ienfâldich mooglik oan dyn partner út: 
1. hoe’tst yn sin 1-8 de kar makke hast tusken de foarm mei en sûnder _’t_; 
2. hoe’tst oan Frysktalige minsken útlizze kinst wannear’t se de _’t_ brûke moatte; 
3. hoe’tst oan net-Frysktalige minsken útlizze kinst wannear’t se de _’t_ brûke moatte; 
4. hoe’tst yn sin 10-15 de kar makke hast tusken de fjouwer foarmen; 
5. Hokker systematyk oft dêryn sit. 
 
 
 


