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1.6 Veertig, vijftig, zestig en zeventig 

De getallen ‘vier’ en ‘vijf’ worden allebei uitgesproken met een ‘v’ aan het 

begin. De getallen veertig en vijftig worden wel geschreven met een ‘v’ 

aan het begin, maar die wordt uitgesproken als een ‘f’ (bijv. /vir/ en 

/ˈfɪːrtəx/).  

Hetzelfde geldt voor de getallen ‘zes’ en ‘zeven’, die worden uitgesproken 

met een ‘z’; zestig en zeventig worden wel geschreven met een ‘z’ maar 

die wordt uitgesproken als een ‘s’ (bijv. /zɛs/ en /ˈsɛstəx/).  

1.7 Tachtig 

Het woord voor 80 is tachtig, en niet ‘achtig’ zoals je misschien zou 

verwachten. De extra ‘t’ was er in de middeleeuwen al (en werd ook bij 

‘zestig’ en ‘zeventig’ gebruikt; daar is hij weer verdwenen maar heeft wel 

de uitspraak van de ‘z’ in deze getallen veranderd in ‘s’, zie de vorige 

paragraaf.) 

1.8 Gros 

Een gros is 144, maar meestal gebruik je dit woord in een andere 

betekenis: ‘het merendeel’: 

Het gros van de inwoners wil geen windmolens in het dorp. 

Het gros van de leenfietsen wordt niet gebruikt. 

1.9 Honderd, duizend, miljoen, miljard 

Het getal 100 wordt uitgesproken als honderd, en niet als ‘één 

honderd’. Ook voor het getal 1.000 geldt dat het wordt uitgesproken als 

duizend, en niet als ‘één duizend’.  

Het getal 1.000.000 wordt wel uitgesproken met ‘één’, namelijk als een 

miljoen. Ook voor het getal 1.000.000.000 geldt dat het wordt 

uitgesproken met ‘één’: een miljard. Het getal ‘een’ kan bij de uitspraak 

van deze twee getallen niet weggelaten worden.  

Daar worden honderd nieuwe huizen gebouwd. 

De nieuwe machine heeft een miljoen gekost. 
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4. Cijfers met achtervoegsels 

4.1 -tal 

De woordgroep tal van betekent ‘veel’: 

Er zijn tal van artikelen over ontsnapte slangen verschenen. 

De filmmaker heeft tal van prijzen gewonnen.  

Je kunt -tal ook achter een cijfer zetten, bijvoorbeeld ‘drietal’. Met -tal 

achter het cijfer wordt de zin formeler. Een cijfer met -tal erachter is een 

onzijdig zelfstandig naamwoord en krijgt het lidwoord ‘het’: ‘het elftal’. 

De persoonsvorm van het werkwoord staat in het enkelvoud. 

In het filmpje is een drietal fietsendieven te zien. (= In het 

filmpje zijn drie fietsendieven te zien) 

Hij heeft een achttal schilders in dienst. (= Hij heeft acht 

schilders in dienst.) 

Ons voetbalelftal heeft zaterdag gewonnen.  

 

Een tiental betekent ‘tien’ maar soms betekent het ook ‘ongeveer tien’. 

Hetzelfde geldt voor ‘twintigtal’, ‘dertigtal’, ‘honderdtal’ etc. De 

persoonsvorm staat in het enkelvoud.  

Een tiental kinderen was op het plein aan het spelen. (= ongeveer 

tien kinderen) 

Een honderdtal demonstranten stond met vlaggen voor het 

regeringsgebouw. (= ongeveer honderd demonstranten) 

Het woord tientallen betekent ‘een heleboel maar minder dan 100’. 

‘Honderdtallen’ gebruik je niet op deze manier. ‘Een heleboel maar 

minder dan 1.000’ is honderden. 

Bij de overstroming zijn tientallen huizen ondergelopen.  

De schade bedraagt tientallen miljoenen.  

Honderden vogels zijn ziek geworden. 
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4.4 -en, -tjes en -tje  

Een groepje van twee personen is met z’n tweeën; een groep van drie 

personen is met z’n drieën etc. Bij groepen van twee, drie of vier kun je 

ook ‘met z’n tweetjes’, ‘met z’n drietjes’ of ‘met z’n viertjes’ gebruiken. 

‘Met z’n tweetjes’ is informeler dan ‘met z’n tweeën’. Vanaf vijf personen 

wordt ‘met z’n vijven’ vaker gebruikt dan ‘met z’n vijfjes’. 

We gaan straks met z’n drieën nog even schaatsen. 

Ze gaan voor het eerst met z’n tweetjes op vakantie. 

Iemand die alleen is, is in z’n eentje: 

Ik doe graag in m’n eentje de afwas. 

Zal ik met je meegaan, of ga je liever in je eentje? 

Het laatste stuk fietst hij altijd in z’n eentje. 

Als meer mensen alleen zijn, of als een groepje mensen alleen is, gebruik 

je ook wel in hun eentje: 

Soms werken de twee ontwerpers samen en soms werken ze in 

hun eentje. 

De kinderen blijven thuis en de ouders gaan in hun eentje een 

dag weg. 

Zie ook paragraaf 1.1.3 ‘Eentje’. 

4.5 -ling 

Meestal krijgt een vrouw die zwanger is één kind, maar soms is een 

vrouw zwanger van een meerling. Als ze zwanger is van twee kinderen, 

krijgt ze een tweeling. Is ze zwanger van drie kinderen, dan krijgt ze een 

drieling.  

Hij is de helft van een tweeling. 

Zijn zus en hij zijn een twee-eiige tweeling. 

Zijn jullie een eeneiige tweeling? 

Vijflingen komen bijna niet voor. 
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Rond het middaguur staat de zon het hoogst. 

Op het middaguur wordt het alarm getest. 

 

 

—‘Wat deed jij rond middernacht?’ 

—‘Ik lag wakker.’ 

6.6 Tijdsaanduidingen in het enkelvoud en meervoud 

De woorden ‘uur’ en ‘jaar’ gebruik je in het enkelvoud, zelfs al gaat het 

om twee of meer uren of dagen: 

De film duurt twee uur.  

Hij heeft veertien uur geslapen. 

Na drie jaar verhuisde hij terug naar Zeeland. 

Toen hij vier jaar oud was, ging hij naar de kleuterschool.  

De woorden ‘seconde’, ‘minuut’, ‘dag’ en ‘week’ gebruik je wel in het 

meervoud. Het meervoud van ‘dag’ is onregelmatig: ‘dagen’. 

Elke veertig seconden slaat het programma het bestand 

automatisch op. 

Het muziekstuk duurt twaalf minuten. 

Hij is drie dagen ziek geweest.  

De zomervakantie duurt zes weken.  

In de woordgroep ‘een week of twee’ staat het woord ‘week’ wel in het 

enkelvoud. ‘Een week of twee’ betekent ‘ongeveer twee weken’. De 

woorden ‘seconde’, ‘minuut’ en ‘dag’ kunnen ook op deze manier gebruikt 

worden en staan dan in het enkelvoud. 
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Een ander woord voor ‘ongeveer’ is circa. De afkorting van ‘circa’ is ca.: 

Nieuwe winterbanden kosten circa honderd euro. 

Braad de gans circa 2 uur in de oven. 

Morgen wordt het ca. 12 graden. 

Ook het woord plusminus betekent ‘ongeveer’. De afkorting van 

‘plusminus’ is plm. Het symbool voor ‘plusminus’ is ±. 

Er waren plusminus 3.000 aanwezigen. 

We vergaderen plm. vijf keer per jaar. 

In een doosje zitten ± 500 paperclips. 

Ook zoveel gebruik je als je het getal niet precies weet. ‘Zoveel’ wordt 

vaak gecombineerd met ‘honderd’, ‘duizend’ of ‘miljoen’. 

Mijn bus vertrekt om zeven uur zoveel. (= een aantal minuten na 

zeven uur) 

Hij heeft zoveel duizend kilometer gefietst in zijn vakantie. 

Zoveel honderd jaar later worden de werken van Shakespeare 

nog steeds gelezen. 

‘Omstreeks’ betekent ook ‘ongeveer’ en gebruik je voor jaartallen: 

Het schilderij dateert van omstreeks 1600. 

 

Het woordje à betekent ook ‘ongeveer’. Het staat tussen twee getallen die 

dicht bij elkaar liggen: 

 Over vijf à zes dagen ontvangt u de uitslag. 

 De wandelingen in deze wandelgids zijn 12 à 15 km lang. 

(Let op: ‘à’ kan ook ‘per stuk’ betekenen: ‘drie paar gymschoenen à 15 

euro’ kosten 15 euro per paar. Samen kosten ze dus 45 euro.)  

Er zijn ook een paar informele manieren om ‘ongeveer’ te zeggen: 

Er liggen een stuk of tien appels onder de boom. (let op: ‘tien 

stuks’ is precies tien) 

Hij is een dag of vijf ziek geweest. 
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4. Breuken 

Schrijf de breuk voluit. 

1.  1/3  _een derde_____________ 
2.  2/6  _____________________ 
3.  1 2/5  _____________________ 
4.  6/8  _____________________ 
5.  9/12  _____________________ 
6.  16/24  _____________________ 
7.  2/3  _____________________ 
8.  3/4 _____________________ 

 

5. Klok 

Schrijf de tijd op de analoge manier op, dus ‘3:10’ is ‘tien over drie’: 

1.  2:30 __half drie_____________ 
2.  4:45 _____________________ 
3.  18:15 _____________________ 
4.  20:10 _____________________ 
5.  6:35 _____________________ 
6.  9:00 _____________________ 
7.  14:30 _____________________ 
8.  17:20 _____________________ 

 

6. Uitdrukkingen 

Wat betekenen deze uitdrukkingen?  

In het honderd lopen     niet bijzonder 

in het kwadraat     heel langzaam 

voor geen meter     veel en vrij praten 

in de zevende hemel zijn     afgezakt of half afgezakt 

dertien in een dozijn     helemaal misgaan 

op halfzeven     zeer 

op zijn elfendertigst     heel gelukkig zijn 

honderduit praten     helemaal niet 
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