
EINDELIJK ANTWOORD:
IS HET NOU HEN OF HUN?
ln een zin kies ik meestal voor hen èn niet voor hun. lk

denk namelijk dat hen altijd goed is. Helàas blijkt mijn

tactiek niet te werken. Wat zijn de regelsvoor hen en

hun?

'et k opt Ll;l lrcrr i Èt a lral aelLltekeuze i Sonrsrlro.lla

r.risalr j,,,er] DnL _:]l'qtafran Lle r_ale van het !,/ooial n

ale z n Ga:t hË: onr h.l ileral\,,o!r,,./erp?Dan:ien.lelLrs

-e keLl5 G;at ir,ot am eerl : r'r:c!,,'ar ke nd vocr,,.,,eTit araF n'aet

hrl rriT n

illiirr !,r.r'. 5 cak.t,,reeT Éen lil,oral vcor!,r-orp.ir '!at ! een

rre-.,Nerkana vcoTlneTp? Ee I 5ne e opf sc!15Lrs qrirmmat

ai Lntei !,r-.':t]sl |an5 k kennaa- tÈl ldiad voarrrerp HaL

liand \/L.or'"",,r1'li s irel a rl',,rocra ol-'ale '., 4i! \'! -o .f'""'rl +

o ril-.a,,rerp + !cza!de.li,íÈe vootlee de I

k e-.t s ochtend hel leÍst iravermoLrtpap.

gezegde eet

onderwerp lk

w e of wal + onderwerp + gezegde: wat eet ik?

antwoordr havermoutpap

ijdend voorwerp: havermoulpap

Ook krjg je hen na een voorzetsel. Bilvoorbee d: k reken op

hen. zil open langs hen, voor hen naak k een uilzonder ng

VooTzetse s worden ook we kaslwoorden genoemd Een

voorzetse kL.rn je narne jk a tÍd voor de kast zetlen op de

kasl, in de kasl, voorbrl de kast. angs de kèst enz

is trainer en coach

in zakelijke communicatie (schriftelijk en

mondeling). Voor N4anagement Support

geeft zij schrijÍtrainingen als Creatief zakeliik

sahtijven, Kei in taal en NotuleÍen in Excel.

DaaÍnaast publiceert zij over schrijven en spelling. Heb je

een (taallvraag, mail dan naar: info@judithwinterkamp.nl.

EIke maand -lecteert Judith vragen die zij in deze rubriek

beantwoordl

Het is 'ik
geef hunhet
verslag'of
'ik geef het
verslag aan
hen'

WATISJUIST?
1. Op woensdaq ha en

rn jn ouders hen/hun

alltd op.

2 De kaartjes voor het

concert h-.b ik via hen/

hun geregeld

3. Op niemand kun le zo

vertrouwenasophen/

hun.

4 lk geeÍ hen/hun a lebei

2 euro voor een ilsje

5 lk hoop dal een van

deze dagen hen/hLrn L.rit

koml

6 Vo gens hen/hun zjn

de bLrren al drie weken

op vakantie.

7 k ben hen/hun zo tleul

8. De directeLrr diende

hen/hun van replek.

9. Zijn hen/hLrn nog bil

zonderheden opgeval

len?

1O. lk vraag het hen/hun

Antwoorden op pag.29

SPELLING EN TAAL II§öàÏUiIi

TEKSTlLlD TF \rV NTaR(ÀlíP \!!11,!COMMLTN aÀi EFINÈO

EzelsbÍuggetie

Vind ie a deze grarnrnaticale theo

r e naar ngew kkeldT Gebruik dan dlt

eze sbruggetje: a s le voor hun aan' of
'voor kLrnl denken, maar het staat er

n et. dan is hun de ll.rste keLrze

lk ze hen.

gezegde:zie

onderwerp: k

Wie of Wat + onderwerp + gezegde \reze k?

antwoord:hen

ljdend voorwerp hen

Wanneer gebruikie hun?

HlnAeb Lk e a 5 het oi'een niee

,,,rerke:ral voorr!'erp qaal e r er qeeil

vccTzel5e !ccT staat. Het mee\,,rerkend

vocr\\reTIl s tatz t5Cee !,.,aarvooTle

:arf o[ looa kunt zetier. Staat ean

of voo. crvoarT ian rnoet le hÉt klrn

rell !'!,-.!lh:l.rl Ecn voofbee d ls ale Zln

k qeeí hei vers ag aan rrl lf É d n!
gÉlendÈ r He.\,!oord aai (unjeook

\,,/eal ata r ik leaf n_ lr e d rgqevenC-.n

irel vers nq An r n li e d nllqevender

! a s ltel ltee\xeTkenal voo1,!erit Het

s Ll:riro:r k leeÍ hun het ve s a! .rí

'lk geËÍ lrel vÉr5 ng aan hen

Tips voor hen en hun:

. Hen en hun verwilzen altljd naar

peTSonen.

. Op I nycc/henhun vind le een

geweldlg leuk fimpje waarin de

theorie van hen en hun pakkend

wordt !ilge egd

. Hun gaan op vakèntie' s a tild louL

hun kan narnellk nooil het onder

werp zjn. Dan gebrL kle zj:zijgaan

op vakantie

. HLrn kan natuLrrljk ook een bezit

te ilk voornaarnwoord zln: hu r

afsprèak. hLrn aLrto


