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Weet jij nu helemaal hoe het zit met verwijswoorden? Dan is het tijd om te oefenen. De 
antwoorden van de opdrachten zijn onderaan de pagina te vinden.  
 
Opdracht 1 
Vul het juiste verwijswoord in. Kies uit: die, dat, wat.  
 
1. Chris is een jongetje __________ graag voetbalt.  
 
2. Hij pakt daarvoor het liefst de bal __________ hij van zijn opa heeft gekregen. 
 
3.	 _________	rolt	namelijk	het	beste	door	het	gras,	__________	hij	erg	fijn	vindt.	 
 
4. Voetballen is volgens Chris de mooiste sport __________ er bestaat! 
 
5. Hij speelt intussen in het Nederlands jeugdelftal, __________ zijn ouders erg bijzonder 
vinden. 
 
Opdracht 2 
Waarnaar verwijst het onderstreepte woord? 
 
1. Paul verzamelt postzegels. Hij heeft er inmiddels al honderden.  
‘Hij’ verwijst naar: _________________________________________________ 
 
2. Voorzichtig haalt hij ze met een pincet van een natgemaakte envelop. Zo gaan de 
postzegels niet kapot.  
‘ze’ verwijst naar: _____________________________________________ 
 
3. Ooit is er eentje kapot gegaan, wat Paul erg vervelend vond.  
‘wat’ verwijst naar: ____________________________________________ 
 
4. Hij ging toen naar een reparateur. Die kon helaas niets meer voor de postzegel doen.  
‘Die’ verwijst naar: _____________________________________________ 
 
5. Paul is zuinig op zijn verzamelde postzegels. Hij heeft ze allemaal in plastic mapjes 
gestopt. 
‘ze’ verwijst naar: _________________________________________________ 
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Antwoorden opdracht 1 
 
1. Chris is een jongetje dat graag voetbalt.  
2. Hij pakt daarvoor het liefst de bal die hij van zijn opa heeft gekregen. 
3. Die rolt namelijk het beste door het gras, wat	hij	erg	fijn	vindt.	 
4. Voetballen is volgens Chris de mooiste sport die er bestaat! 
5. Hij speelt intussen in het Nederlands jeugdelftal, wat zijn ouders erg bijzonder vinden. 
 
Antwoorden opdracht 2 
 
1. Paul verzamelt postzegels. Hij heeft er inmiddels al honderden.  
 
‘Hij’ verwijst naar: Paul 
 
2. Voorzichtig haalt hij ze met een pincet van een natgemaakte envelop. Zo gaan de 
postzegels niet kapot.  
 
‘ze’ verwijst naar: de postzegels 
 
3. Ooit is er eentje kapot gegaan, wat Paul erg vervelend vond.  
 
‘wat’ verwijst naar: Ooit is er eentje kapot gegaan 
 
4. Hij ging toen naar een reparateur. Die kon helaas niets meer voor de postzegel doen.  
 
‘Die’ verwijst naar: een reparateur  
 
5. Paul is zuinig op zijn verzamelde postzegels. Hij heeft ze allemaal in plastic mapjes 
gestopt. 
 
‘ze’ verwijst naar: zijn verzamelde postzegels  
 
 
Heb je de meeste (of zelfs alle) antwoorden goed? Dan heb jij de theorie over verwijswoorden 
helemaal onder de knie.  
 
Vind je het nog moeilijk? Lees dan het artikel nog een keer goed door, zodat ook jij binnenkort 
alles van verwijswoorden weet. 

Antwoorden

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/verwijswoorden

