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komma tussen twee werkwoordsvormen taaladvies net - antwoord ja tussen twee persoonsvormen komt in het
algemeen een komma toen ze dat verteld had begon iedereen te juichen alleen in heel korte zinnen kan de komma
achterwege blijven wat je zegt ben je zelf toelichting tussen twee persoonsvormen staat een komma om de structuur van de
zin aan te geven bijvoorbeeld het onderscheid tussen hoofdzin en bijzin, komma bij beperkende en uitbreidende
bijvoeglijke bijzinnen - antwoord of er wel of niet een komma moet staan hangt af van de betekenis van de zin staat er
een komma na scholieren dan drukt de zin uit dat alle scholieren hun huiswerk niet deden en daarom straf kregen staat er
geen komma na scholieren dan drukt de zin uit dat sommige scholieren maar niet alle hun huiswerk niet gedaan hebben en
dat alleen deze scholieren straf kregen, casper reinders mensen reguliersdwarsstraat in - noa moko 2000 2007
ondertussen had hij in new york het in 1998 geopende restaurant lot 61 ontdekt dat n van de allereerste loungezaken ter
wereld was daarna wist hij het zeker hij wilde ook zo n mooie zaak ook wilde hij weer terug naar amsterdam om daar een
dergelijke zaak van internationale allure te beginnen, geenstijl lol groenlinks stemt v r duurzaam formule 1 - ik vind het
wel de moeite waard dat jinek vandaag kiezers uitnodigt die op gl gestemd hebben zodat ze op tv tekst en uitleg kunnen
geven waarom alle dieren in de duinen nu dood gaan door hunnie en de nieuwe generatie hier last van zal krijgen qua
gezondheid
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