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Kijk en luister naar het fragment. Lees de volgende zinnen en kies de juiste opties, 
zoals in het voorbeeld 0. 

 

 

0. Er is een zware storm in Nederland. 

 a) Het was de vierde zware storm op een rij in Nederland. 
 b) Vier jaar geleden was er voor het laatst een zware storm in Nederland. 

c) Gisteren heeft Nederland last gehad van de zwaarste storm in vier jaar 
    tijd. 
 

   
 
13. Door de storm waren er in heel Nederland problemen. 

a. In Friesland stroomde er water over de dijk heen. 
b. In Utrecht vielen er vijf doden, omdat er een kraan op een gebouw 

viel. 
c. Sommige treinreizigers moesten blijven overnachten op het 

treinstation. 
 

14. In het Gelderse plaatsje Wapenveld houdt men een ´stille tocht´ 
a. Ter herdenking van vier slachtoffers van een auto-ongeluk. 
b. De politie weet wie de daders zijn, maar houdt het geheim. 
c. De deelnemers aan de stille tocht dragen bloemen en fakkels. 

 
15. In het Singermuseum in Laren … 

a. Zijn de beelden uit de tuin aan een ander museum uitgeleend. 
b. Zijn de beelden uit de tuin gesmolten tot brons. 
c. Zijn bijna alle beelden uit de tuin zonder toestemming meegenomen. 

 
16. De Nederlandse schaatser Sven Kramer … 

a. Wint op het wereldkampioenschap in Italië de gouden medaille. 
b. Rijdt de snelste tijd op de tien kilometer. 
c. Is voor de vierde keer achter elkaar wereldkampioen. 

 
17. De Nederlandse schaatster Ireen Wüst is verdrietig … 

a. Omdat ze een blessure heeft. 
b. Omdat ze op de tweede plaats eindigt, in plaats van op de eerste 

plaats. 
c. Omdat ze is gediskwalificeerd en daarom geen gouden medaille wint. 

 
18. Er is een dierenarts in Rotterdam … 

a. Waar je gratis je zieke huisdier kunt laten behandelen. 
b. Die katten gratis behandeld, maar honden niet. 
c. Die voor huisdieren van arme mensen een goedkoop tarief biedt. 

 
19. Met een donorcodicil … 

a. Geef je toestemming dat je organen na je dood mogen worden 
gebruikt voor andere mensen. 

b. Verbied je dat je organen na je dood aan iemand anders mogen 
worden gegeven. 
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c. Verklaar je dat je organen gezond zijn. 

 

 


