
 

 

Antwoordblad Alle Leestekens 
In onderstaande tekst staan alle leestekens op de juiste plek. In het blauw staat waarom dat 

leesteken op die plek staat. 

 

De reis naar Australië van Caroline en Alexander  

(dit is een titel; bij een titel komt aan het begin wel een hoofdletter maar aan het eind geen 

punt! In de titel zie je namen van mensen en van een land/werelddeel. Die namen moeten 

met hoofdletters) 

 

Alexander den Hollander (35, ICT-medewerker) en Caroline de Haas (32, docent) gaan drie 

maanden naar Nieuw-Zeeland en Australië. 

(weer hoofdletters bij de namen van mensen en landen. De tussenvoegels (den, de) krijgen 

een kleine letter! Er worden ronde haakjes gebruikt achter de namen; er volgt meer uitleg 

over hun leeftijd en hun beroep. Tussen de leeftijd en het beroep komt een komma. Bij 

Nieuw-Zeeland komt een liggend streepje; het is een aardrijkskundige naam. Aan het eind 

van de zin een punt) 

 

Natalie: “We vliegen eerst naar Singapore, waar we twee dagen blijven en dan gaan we door 

naar Nieuw-Zeeland. We hebben een huurauto geregeld; we maken een rondrit met de auto 

die eindigt in Auckland.” 

(achter Natalie zie je een dubbele punt en aanhalingstekens; op deze manier weet de lezer 

dat Natalie aan het woord is. Na het aanhalingsteken komt een hoofdletter omdat dat het 

begin van de zin is. Aan het eind van deze alinea wordt ook afgesloten met 

aanhalingstekens; zo weet je dat Natalie klaar is. In de tweede zin zie je een puntkomma; het 

tweede gedeelte heeft heel veel met het eerste gedeelte van de zin te maken) 

 

Alexander: “Dan vliegen we naar Sydney om met een camper langs de kust van Australië te 

trekken.” 

Natalie: “Het was puzzelen om alle wensen in een reis te stoppen. Ik ben een half jaar bezig 

geweest: routes zoeken, vliegtickets regelen, hotels boeken.” 

Alexander: “Het moet een speciale reis worden; wij zijn allebei heel actief. We willen 

activiteiten gaan ondernemen zoals: wandelen, surfen, raften en duiken. We hebben er 

ontzettend veel zin in!” 

(door de aanhalingstekens zie je wie er aan het woord is. Je ziet hier ook twee opsommingen; 

voordat de opsomming begint, plaats je een dubbele punt. De laatste zin die Alexander 

uitspreekt, eindigt met een uitroepteken; zo weet je dat hij erg enthousiast is. Het 

uitroepteken doet iets met de toon waarop hij het zegt) 

 

Ben je benieuwd hoe Caroline en Alexander de reis ervaren hebben?  Ze zijn inmiddels terug 

en je kunt hun reisverslag lezen op www.caroenalex.nl. Veel plezier met lezen! 

(nu is de schrijver van het artikel weer aan het woord; dat weet je doordat er nu geen 

aanhalingstekens staan. De schrijver stelt een vraag aan de lezer dus de zin eindigt met een 

vraagteken. De laatste zin met een uitroepteken; dit hoor je als je de zin hardop leest) 

 


