Overleven ('t Kofschip met -de(n), v wordt f)

Lanceren ('t Kofschip met -de(n))

Helpen (sterk werkwoord)
1. Een buitenaards wezen helpt de astronaut.
2. Dit wezen hielp Noud, de astronaut.
3. Gelukkig heeft hĳ de astronaut geholpen.
4. Deze helpende hand komt Noud goed uit.

Ontsnappen ('t Kofschip met -te(n))
1. Het wezen helpt Noud om uit de raket te
ontsnappen.
2. Hĳ ontsnapte nog maar net op tĳd.
3. De ontsnapte astronaut moet nu op de
maan overleven.
4. Noud is maar net aan de dood ontsnapt.

Reizen ('t kofschip met -de(n), z wordt s)

1. Noud reist met deze raket.
2. Gisteren reisde hĳ er ook al mee.
3. Al reizend naar de maan zag hĳ de aarde
steeds kleiner worden.
4. Hĳ heeft drie dagen gereisd.

Neerstorten (krijgt -� in verleden �jd)

1. Dan stort de raket neer .
2. Deze raket stortte wel erg snel neer.
3. Vroeger stortten raketten soms ook neer.
4. De neergestorte raket bereikt het
maanoppervlak.

1. Overleeft Noud, de astronaut deze
ruimtereis?
2. Overleefde hĳ op de maan?
3. Gelukkig heeft de astronaut de ruimtereis
overleefd
4. Hoe lang kan de astronaut op de maan
overleven?

1. Daar vliegt eerst de motor in brand.
2. Daarna vloog er nog meer in brand.
3. Er is urenlang van alles in brand gevlogen.
4. Vliegend bereikte de raket uiteindelĳk het
maanoppervlak.

1. Noud is een astronaut.
2. Zĳn vader was vroeger ook een astronaut
3. Het is altĳd zĳn droom geweest
4. Ik ben astronaut voor mĳn leven, denkt hĳ.

1. Het ruimtevaartcentrum lanceert de raket.
2. Men lanceerde de raket overdag.
3. Het is niet eenvoudig om een raket te
lanceren.
4. De gelanceerde raket moet naar de maan.

Vliegen (sterk ww)

Zijn (onregelma�g ww)

WERKWOORDKWARTET:

RUIMTEREIS

De Antwoorden

4. Het was een goed plan om naar de maan te gaan.

1. Noud gaat weer naar de aarde terug.
2. Het ging goed met hem op de maan.
3. De hele ruimtereis is uiteindelĳk toch redelĳk
goed gegaan.

Gaan (sterk ww)

1. Noud, de astronaut rondt de reis af.
2. Hĳ rondde de reis af door een vlag te
planten.
3. De reis is op tĳd afgerond.
4. Na het afronden van de reis kan Noud weer
terugkeren naar de aarde.

Afronden (krijgt -dd in verleden �jd)

1. Noud en het wezen repareren de raket.
2. Samen repareerden (vt) ze de kapotte
onderdelen.
3. De gerepareerde raket kan weer worden
afgeschoten..
4. Gelukkig hebben ze de raket goed
gerepareerd.

Repareren ('t Kofschip met -de(n))

