
   
Hello,   
  
I made this workbook to help you understand the rules of DE and HET words. 
I notice that many people find it hard to discover that there are rules and how 
to use them. So you're really not the only one who finds this difficult!   
  
Through this workbook I want to give you more insight and therefore more 
self-confidence and pleasure to actively use the Dutch language.   
  
The workbook starts with a short explanation of the rules.  
After that there are 100 words with which you can practice.  
The answers can be found in the back of the workbook.   
I wish you lots of success and practice fun!  
If you have any questions, you can always email me.   
 
  
Greetings Elizabeth   
talkdutch2@gmail.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



   
De and het explanation  
  
De words rules:  
-Names of relationships and professions: de papa, de zus, de leerkracht, de bakker  
-Names of rivers and mountains: de Maas, de Mont Blanc  
-Names of vegetables, fruit and trees: de appel, de sla, de kastanje  
-Letters and numbers: de a, de negen  
-Words in plural: de honden, de mensen  
-Words with suffix heid (de gezelligheid), ing (de vergissing) nis (de geschiedenis), st 
(de test), de (de code),  te (de date), ij (de batterij)  
 
Het words rules:  
-Diminutives (pje, tje, etje) het boompje   
-Places, languages and wind directions: het bos, het Nederlands, het oosten   
-Words that begin with be, ge ver, ont: het begin, het ontbijt, het gezin  
-Materials (het katoen, het staal) (de wol, de zijde)  
-Words that end on:   
  *isme(het toerisme, het mechanisme)   
  *ment (het monument, het abonnement)  
  *act (het pact)   
  *ict (het conflict, het delict)  
  *um (het aquarium, het museum)   
  *uct( het aquaduct)  
  *schap (het gezelschap, het landschap) (de verwantschap, de weten-, de vriend,- de bood-   
  *sel (het mengsel=mixture baksel=baking) (de deksel, de mossel)   
  *ect (het dialect) (de architect, de dyslect)  
 
 
In case of doubt, choose DE which is the most common.  
 
 

Exercises 

Exercise 1: Choose the right article 

1. ……………..fietsen   9. …………paarden 

2. ……………. hondje   10. ……….meisje 

3. ……………. raampje   11. ………. jongen 

4. ……………. leer    12. ………..effect 

5. ……………. Noordzee   13. ………. koning 

6. ……………. gereedschap   14 ………… a 

7. ……………. politie   15. …………banaan 

8. ……………. gebouw   16 ………….bloemetje 



   
Exercise 2: Choose the right article  
1. De/het school 
2. De/het leven 
3. De/het tuin 
4. De/het zuiden 
5. De/het kindje 
6. De/het uur 
7. De/het besluit 
8. De/het geluid 
9. De/het vervoer 
10. De/het ontbijt 

Exercise 3: Choose the right article 
1. …. muziek act 
2. …. strand 
3. …. jongetje 
4. …. viaduct 
5. …. kind 
6. …. vijf 
7. …. Duits 
8. …. exact 
9. …. slager 
10. …. mama 

Exercise 4: Is the article used right or wrong? 
1. De huisje 
2. De paprika 
3. De ontdekking 
4. De object 
5. Het dingetje 
6. Het website 
7. Het contact 
8. De kampioenschap 
9. De instrument 
10. Het gekte 

Exercise 5: Choose the right article 
1. …. opa 
2. …. Alpen 
3. .... tafels 
4. …. negen 
5. …. voedsel 
6. ….. Frans 
7. …. toerisme 
8. …. peer 



   
9. …. Rijn 
10. …. centrum 

Exercise 6: Choose the right article 
1. .... bergen 
2. …. begin 
3. …. ijzer 
4. …. noorden 
5. …. vriendje 
6. …. vriend 
7. …. muisje 
8. …. rede 
9. …. meneer 
10. …. getal 

Exercise 7: Choose the right article 
1. De/het citroen 
2. De/het boeken 
3. De/het aardbei 
4. De/het boodschap 
5. De/het cement 
6. De/het heide 
7. De/het bussen 
8. De/het uurtje 
9. De/het dokter 
10. De/het kastje 

Exercise 8: Is the article used right or wrong? 
1. De hondje 
2. De oom 
3. Het kudde 
4. Het appel 
5. Het beroep 
6. Het aardappel 
7. Het museum 
8. De Rijn 
9. Het gezicht 
10. Het afdeling 

Exercise 9: Is the article used right or wrong? 
1. Het gebouw  
2. De twee 
3. De product 
4. De komkommer 
5. Het ontbijt 



   
6. De project 
7. Het druif 
8. De contract 
9. Het gevangenis 
10. Het museum 

Exercise 10: Choose the right article 
1. ….. regering 
2. ….. gefluister 
3. ….. advocaat 
4. ….. verdriet 
5. ….. begin 
6. ….. boten 
7. ….. koningin 
8. ….. professor 
9. ….. document 
10. ….. oma 

 

 

Answers 

Oefening 1: Zet het goede lidwoord voor het woord. Kies uit de of het 

1. De fietsen  9. De paarden 

2. Het hondje  10. Het meisje 

3. Het  raampje  11. De jongen 

4. Het  leer  12. Het effect 

5. De Noordzee  13. De  koning 

6. Het gereedschap 14. De a 

7. De politie  15. De banaan 

8. Het gebouw  16. Het bloemetje 

 

Oefening 2 
Kies het juiste lidwoord: de of het 
1. De school 
2. het leven 
3. de tuin  
4. het zuiden 
5. het kindje 
6. het uur 



   
7. het besluit 
8. het geluid 
9. het vervoer 
10. het ontbijt 

Oefening 3  
Kies het juiste lidwoord: de of het 
1. de muziek act 
2. het strand 
3. het jongetje 
4. het viaduct 
5. het kind 
6. de vijf 
7. het Duits 
8. het exact  
9. de slager 
10. de mama 

Oefening 4 
Is het lidwoord goed gebruikt of niet? 
1. De huisje, fout het huisje 
2. De paprika 
3. De ontdekking  
4. De object, fout het object 
5. Het dingetje 
6. Het website, fout de website 
7. Het contact 
8. De kampioenschap, fout het kampioenschap  
9. De instrument, fout het instrument 
10. Het gekte, fout de gekte 

Oefening 5 
Kies het juiste lidwoord: de of het 
1. De opa 
2. De Alpen 
3. De tafels 
4. De negen 
5. Het voedsel 
6. Het Frans 
7. Het toerisme 
8. De peer 
9. De Rijn 
10. Het centrum 



   
Oefening 6 
Kies het juiste lidwoord: de of het 
1. De bergen 
2. Het begin 
3. Het ijzer 
4. Het noorden 
5. Het vriendje 
6. De vriend 
7. Het muisje 
8. De rede 
9. De meneer 
10.  Het getal 

Oefening 7 
Kies het juiste lidwoord: is het de of het? 
1. De citroen 
2. Het boek 
3. De aardbei 
4. De boodschap 
5. Het cement 
6. De heide 
7. De bussen 
8. Het uurtje 
9. De dokter 
10. Het kastje 

Oefening 8 
Is het lidwoord goed gebruikt of niet? 
1. De hondje, fout het hondje 
2. De oom 
3. Het kudde, fout de kudde 
4. Het appel, fout de appel > fruit 
5. Het beroep 
6. Het aardappel 
7. Het museum 
8. De Rijn 
9. Het gezicht 
10. Het afdeling, fout de afdeling 
 

Opdracht 9 
Is het lidwoord goed gebruikt of niet? 
1. Het gebouw 
2. De twee 
3. De product, fout het product 



   
4. De komkommer 
5. Het antwoord 
6. De project, fout het project  
7. Het druif, fout de druif > fruit 
8. De contract, fout het contract 
9. Het gevangenis, fout de gevangenis 
10. Het museum 

Opdracht 10 
Vul in de of het 
1. De regering 
2. Het gefluister 
3. De advocaat 
4. Het verdriet 
5. Het begin 
6. De boten 
7. De koningin 
8. De professor 
9. Het document  
10. De oma 

 
 
 
  
Do you want more practice?  
 
Lidwoorden oefenen | Welklidwoord.nl 

 
Please contact me at talkdutch2@gmail.com  
Then we'll discuss how I can help you.  
  
Follow me on Facebook (talkdutch2)  and Instagram  (elizabeth_bergsma) 
www.talkdutch2.nl  
  

   
 


