
Worksheet 6 – Speaking Dutch like a Native 

 

Hij, Ie and Die in Colloquial Dutch 
 

 

 

Kies het juiste persoonlijke voornaamwoord 

 

 

1. Komt Jan ook? Nee, hij / ie / die komt niet vandaag. 

2. Komen je broer en zus straks? Ja, zij komt er zo aan maar hij / ie / die komt niet.   

3. Die jongen, hij / ie / die heeft dezelfde jas als ik. 

4. ‘Werkt je buurman niet bij dit telecombedrijf?’ ‘Nee, hij / ie / die werkt tegenwoordig bij een 

bank. (2 mogelijke antwoorden) 

5. Hij kon vandaag  de kozijnen niet schilderen omdat het regende, dus nu doet hij / ie / die het 

morgen.  

6. Op zaterdagochtend gaat hij / ie / die altijd op de fiets naar de markt.  

7. Morgen komt hij / ie / die langs om even te helpen met de afgewaaide dakpannen. 

8. Die man, hij / ie / die zegt altijd vriendelijk gedag als hij langsfietst. 

9. De taxichauffeur die ik gisteren had, hij / ie / die reed twee keer door rood. 

10. ‘Gaan we zo eten?’ ‘Nee, Max is er nog niet. Hij / Ie / Die zal zo wel komen.’ (2 mogelijke 

antwoorden) 

11. Meestal gaat hij / ie / die lopend.  

12. Felix, die gaat voorlopig niet voetballen.  Hij / Ie / Die heeft zijn been gebroken. (2 mogelijke 

antwoorden) 

13. ‘Komt hij / ie / die morgen wel?’ ‘Ja, morgen zal hij / ie / die wel komen.’ 
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14. Wanneer gaat hij / ie / die op vakantie? 

15. Ik versta hem niet goed. Wat zegt hij / ie / die?  

 

Click here for more worksheets for practising colloquial Dutch.  

 

 

 

 Deze serie werkbladen hoort bij het boek Speaking Dutch like a Native. De 
paperback-editie is verkrijgbaar bij Bol.com, Amazon en direct bij de uitgever. 
Het e-book is verkijgbaar via Amazon. 
De werkbladen zijn ook los te gebruiken. 
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