
Lidwoorden – les 2 

 

Bepaalde lidwoorden (de en het) en onbepaald lidwoord (een) 

 

 

Oefening 1 

 

De, het, een of geen lidwoord? 

 

1. Volgende week geef ik een feest. Kom je ook? Het feest begint om 9 uur. 

2. Mijn vader heeft gisteren een auto gekocht. De auto is van het merk Opel. 

3. De afstand van de zon tot de aarde is heel groot. 

4. De tijger behoort tot dezelfde familie als de kat. 

5. Geld is de oorzaak van al het kwaad. 

6. Er staat bier in de koelkast. 

7. Mijn vader is leraar Frans. 

8. Grammofoonplaten worden haast niet meer verkocht. 

 

Oefening 2 

 

Er zitten steeds een of meer fouten in de volgende zinnen. Verbeter de zin. 

 

1. In winter kan het in het Nederland erg koud zijn. 

In de winter kan het in Nederland erg koud zijn. 

2. Mijn moeder ligt in ziekenhuis. 

Mijn moeder ligt in het ziekenhuis. 

3. Toen Jan een klein was, wilde hij een piloot worden. 

Toen Jan klein was, wilde hij piloot worden. 

4. Is er nog de rijst? 

Is er nog rijst? 

5. Zonder het geld kun je niet een vergunning krijgen. 

Zonder geld kun je niet een vergunning krijgen. 

 

 



Oefening 3 

 

De, het, een of geen lidwoord? 

 

Uit het weerbericht van woensdag 18 juni: 

 

Morgen ontstaat er boven het Alpengebied een depressie. Daardoor gaat de 

wind bij ons uit het oosten waaien. Verder is er eerst nog geregeld zonneschijn 

en lopen de temperaturen op tot 21 – 23 graden. ’s Avonds nemen in het 

zuiden van het land de buienkansen toe. Het zuiden van Limburg zat gisteren 

de hele dag in de wolken en er viel ook regen. In de rest van het land was het 

overwegend zonnig. 

 

Oefening 4 

 

Vul in dit verhaal de lidwoorden in; als er geen lidwoord nodig is, vult u niets in. 

 

De leeuw en de muis 

Een leeuw lag te slapen in het gras. Daar kwam een muisje. Het maakte hem 

wakker met zijn gepiep. De leeuw werd boos en pakte de muis met zijn grote 

klauw. ‘Daar heb ik je, kleine piepmuis’, brulde de leeuw. ‘Laat me toch los. Ik 

ben zo klein dat je me nauwelijks proeft als je me opeet,’ piepte het muisje. 

‘Neem toch iemand die groter is dan ik en laat me lopen. Ik zal je helpen als ik 

kan.’ ‘Jij mij helpen’, lachte de leeuw, ‘je bent veel te klein’. Maar de leeuw liet 

het muisje lopen. Een hele tijd later hoorde de muis een groot gebrul in het 

bos. Het was de leeuw. Jagers hadden een groot net gespannen en daar was de 

leeuw in gevangen. Hij kon er niet meer uitkomen, zo sterk was het touw. Dat 

zag de muis en hij begon meteen te knagen bij de poot van de leeuw. Hij 

knaagde en knaagde. Het duurde niet lang of er was een groot gat in het net. 

Zo kwam de leeuw vrij. De kleine muis had het leven van de grote sterke leeuw 

gered en zij bleven vrienden voor altijd.  

  


