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De koe heeft een kalf. Het klinkt net als: kaluf. 

Probeer de u-klank er niet tussen te zeggen. 
 

Het is twaalf uur.  Dus geen twaalef of twaaluf. 
 

Oefening 1  Zet de volgende woorden op de goede plaats. 

kalf half scherf worm 

zalf erf wolf golf 
 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

 

Oefening 2  Zet de volgende woorden op de goede plaats. 

durf zelf warm kalm 
surf film vorm zalm 

 

Dat kan ik  ______________ wel. Niet koud, maar ______________. 

Ik _____________ op een plank. 
 

Rustig is _______________. 

 
______________ jij dat te zeggen? Een ______________ is een vis. 

Een vierkant is een _____________. Ik kijk naar een ______________. 

 

Oefening 3  Schrijf een passend woord bij het plaatje. De eerste letter staat er al. 
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k_______________ 

 

w_______________ 

 

b_______________ 

 

w_______________ 

 

Het jong van een leeuw is een welp. 

 

Oefening 4  Kies het goede woord. Kleur het. 

Welk  werk merk auto is dat? 

Is die berg dwerg hoog? 

Ik heb jouw  help hulp nodig. 

De auto kwam in de  berm scherm terecht. 

Ze heeft een mooie kurk jurk aan. 

Dat is een verre worp welp van tien meter. 

Zij speelt op een harp. jurk.  
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Je kunt geen verschil horen tussen ou en au. Er zijn geen regels wanneer je ou of au schrijft. Toch zijn er wel 

enkele handige tips. 

TIP! Hoor je een t-klank achter de ou, dan is het vaak deze ou . 

Kijk maar eens naar de volgende woorden. 

 

      

 

 

 

      moer 

 

  

Oefening 1  Zoek uit hierboven een woord en vul het in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koud 

oud 

goud 

woud 

oerwoud 

ik houd 

fout             zout 

hout 

bout 

stout 

havermout 

kabouter 

Een goudzoeker is op zoek naar __________________. 

Heb je het warm of ____________________? 

Een opa is meestal __________________. 

De apen leven in het _________________________. 

De tafel is van ___________________ gemaakt. 

Een ander woord voor bos is _______________. 

Lust jij 's morgens _____________________________? 

Die som is niet goed, maar ___________________. 

Dat sprookje gaat over een _________________________. 

Draai jij de moer even op die ________________? 



bloemlezing 
 

dtgeenprobleem.nl Naam: ________________________ meesterklaas.nl   4 

Bij de ou is de eerste letter een rondje, 

zoals in de ou van touw. 

 

 

Dat zie je ook in de plaatjes in oefening 2. 

Kijk goed naar het plaatje. Doe dan je ogen dicht. 

Sla het plaatjes op in de spellingkast,  

in het laatje waarop de ou staat. 

Doe dit met alle plaatjes. 

Als je de volgende woorden hoort, 

denk dan aan het plaatje en je weet hoe je ze schrijft. 

Oefening 2  Vul in. 

 

Ik  

_____________ 
 

van jou!  

De boom is van   
 

____________. 

 

De sneeuwman 
heeft het 

 

_____________. 
 

Deze boom is 
niet jong, maar 

 

 ___________. 

 

Deze ring is van  

 

_____________.  
Hout groeit in 

het  

 

___________. 

 

Ik begin elke 

morgen met een 

bord 

_____________._   

Ik heb nu nul 

  

___________. 

 

Deze 

____________ 

heeft een ronde 
buik.  

Ik strooi 

 
___________. 

 

Hoeveel liter is de  

 
_____________? 

 

Ik draai de 

moer op de 
 

 ___________. 

 

Heb je alle woorden in de spellingkast gedaan? 

Wat zit er al in 

deze la? 
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De volgende keer, als je die woorden hoort, zie je het plaatje weer voor je. Je weet dan meteen hoe je ze 

schrijft. 

Oefening 3  Kleur de woorden met ou. 

Wouter is acht jaar. Hij heeft het koud. Hij loopt met zijn oude opa door 

het woud. Hij houdt van zijn opa. Vanmorgen heeft hij een bord 

havermout gegeten. 

Bestaan kabouters echt? Zag hij er een in het kreupelhout? Nee, hij had 

het vast fout. Wouter wordt moe. Hij is ook al een week verkouden. Hij 

mag bij opa op zijn schouder zitten. 

 

Dauw 
 

 

 
 

 

 

's Morgens heel vroeg kan het gras nat zijn 

zonder dat het geregend heeft. Die druppels 

noem je dauwdruppels. 
Als je 's morgens om vijf uur opstaat en je 

gaat de natuur in, dan noemen we dat 

dauwtrappen. 
 

 

 
 

 

 

 

Deze pauw loopt door de dauw. 

Wauw, wat is hij mooi! 
Ik kan het nauwelijks geloven. 

 

 
 

 

Let op: 
Douwen betekent duwen. 
Ik douw jou vooruit. 

 
 Let op:  

rauw 

 

Rauw betekent dat het niet gekookt is. Je eet 
de wortelen rauw op. 
Ik eet wat rauwkost: sla met tomaat, 

komkommer enz. Niets is gekookt. 

rouw 

 

Rouw is verdriet. Iemand is in de rouw. 

Rouwen is verdriet hebben. Sommige mensen 
doen rouwkleding aan als er iemand is 

overleden. Vaak is men dan donker gekleed. 
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Let op:  

nauw 

 

Een nauwe broek past niet. 

Met een brede vrachtauto kun je niet 
gemakkelijk door een nauwe straat rijden. 

nou 
 

Nou betekent nu. Nou moet je komen. 
Soms is het een tussenvoegsel. Dan betekent 

het niets. “Dat doe je toch niet, kom nou.” 

 

Let op:  

kauw 

 

Een kauw is een zwarte vogel met wat 

zilvergrijs bij de kop. 
Ik kauw mijn eten goed, voordat ik het 

doorslik. 

kou 

 

 
Ik heb last van de kou. Ik heb het koud. 

 

Oefening 14  Vul het goede woord in. 

1. Wat is dat een ____________________ straat! 

2. Een _______________ lijkt op een kraai. 

3. __________ moet je toch ophouden. Is het echt waar? 

4. De weduwe is al drie dagen in de ________________. 

5. Hij _________________________ zijn eten goed. 

6. Is het _________ al tijd? 

7. Hij heeft het altijd warm. Hij heeft nooit last van de _________. 
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Oefening 4  Zet de woorden in het meervoud. 

a 
staat 

achteraan en 
klinkt lang 

enkelvoud meervoud 

komma komma's 

opa ______________________________ 

oma ______________________________ 

programma ______________________________ 

diploma ______________________________ 

lama ______________________________ 

kassa ______________________________ 

mam(m)a ______________________________ 

pap(p)a ______________________________ 

cavia ______________________________ 

pagina ______________________________ 

pinda ______________________________ 

agenda ______________________________ 

massa ______________________________ 

collega ______________________________ 

pyjama ______________________________ 

schema ______________________________ 

thema ______________________________ 

pasta ______________________________ 

drama ______________________________ 

camera ______________________________ 

judoka ______________________________ 

dahlia ______________________________ 

paprika ______________________________ 
Hetzelfde kunnen we ook doen als achteraan de o, u i of y lang klinkt. 
 

o 
staat 

achteraan en 
klinkt lang 

kano kano's 

kilo ________________________ 

auto ________________________ 

radio ________________________ 
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De pinda heet ook wel 
aardnoot, grondnoot, 

olienoot of apennoot. 
Eigenlijk is het niet een noot, 

maar een peulvrucht; de 
beide pinda's zitten in een 

peul, het omhulsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuinboon 

 

Oefening 15  Zet de woorden in het meervoud in de goede kolom. 

  meervoud  -s meervoud   -'s 

kiwi _____________________________ _____________________________ 

tandpasta _____________________________ _____________________________ 

paraplu _____________________________ _____________________________ 

beker _____________________________ _____________________________ 

zebra _____________________________ _____________________________ 

jongen _____________________________ _____________________________ 

kanarie _____________________________ _____________________________ 

lama 
_____________________________ _____________________________ 

Oefening 16  Bedenk een passend woord met 's. 

1 Parasols beschermen je tegen de zon, _________________________ tegen de regen. 

2 Ik gaf de aap een handjevol ______________________. 

3 _________________________ hebben witte en zwarte toetsen. 

4 De _________________________ wonen bij de Noordpool en wonen in ______________'s. 

5 ________________________ zijn dieren en oversteekplaatsen voor voetgangers. 

6 _____________________ en ____________________ zijn familieleden. 

7 Op dit riviertje varen de toeristen vaak in __________________. 

8 Nemen jullie ook _____________________ mee naar de sneeuw in Oostenrijk? 

9 Ik kan kiezen uit twee _________________________ om 's nachts aan te doen. 

10 Welke ________________________________ heb je gisteren op tv gezien?  
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Oefening 17  Hier is een puzzel met allemaal 's woorden aan het eind. 

        Wat kun je hier onder de pijl lezen? 

________________________________ 

regenschermen          

fototoestellen          

auto's voor vervoer van mensen         

nachtkledij          

apennoten          

mensen met wie je samenwerkt           

naklanken, als je hard roept  in de echoput      

opschrijfboekjes voor je planning          

herfstbloemen           

bladzijden           

klavierinstrumenten         

 

In deze les leer je verschillende woorden die eindigen op een b. 

Het klinkt altijd als een p. Dat is best lastig. 

Je gaat ook veel nieuwe woorden en betekenissen leren. 

Je woordenschat wordt dus weer een stuk groter. 

Hoor je verschil? Maak het woord langer. Dan hoor je het meestal wel. 

krap krab 

Ik zit krap bij kas, ik heb weinig geld. 

De broek zit krap, te nauw. Een te krappe broek. 

Op zee vangen de vissers ook een krab. 

Ik krab achter mijn oor en op mijn pols. 

Ik heb jeuk, ik moet krabben. 
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slap slab 

Hij geeft een slap handje. Het slappe handje. 

De baby heeft een slab om bij het eten. (slabbetje) 

 

top tob 

Hij klimt naar de top van de berg, twee bergtoppen. 

Ik tob soms, als ik problemen heb. 

Ik maak me zorgen en denk daar dan steeds aan. 

Ik ben dan aan het tobben. 

 

lap lab 

Mijn moeder koopt een lap stof. Twee lappen stof. 

Mijn vader werkt op het lab, dat het is laboratorium. 

 

 

 

Oefening 1  Zet een kringetje om het goede woord. 

onderzoek lap lab 

ik pieker top tob 

niet stevig slap slab 

stof lap lab 

geen geld krap krab 

jeuk krap krab 

te strak krap krab 

morsdoekje slap slab 

 

De spin maakt een web. 
 

 
Ik surf op het web (internet). 
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Je hebt eb en vloed. 

Bij vloed wordt het water steeds hoger. 
Bij eb trekt de zee zich weer terug. 
 

 
 

Een mens heeft 24 ribben, 12 aan elke kant. 

Soms kneust of breekt iemand een rib. 
 

 
Een vis heeft niet één schub, maar een heleboel 

schubben. 
 

 
 

 

Oefening 2  Kies uit de woorden hierboven. 

1 Een spin bouwt een _____________________________. 

2 Ik surf op het ______________________ (internet). 

3 Heeft hij na de val van zijn fiets een gebroken ______________? 

4 Een vis heeft op zijn huid ____________________________. 

5 Als de zee zich terugtrekt, is het _______________. 

 

Ik schrob de vloer. 
Soms moet je gewoon heel hard schrobben. 
 

 
Bij welke club ben jij? (voetbalclub, tennisclub 

enz.) 
Hij zit op de golfclub en slaat met een golfclub. 

 
  

Hij heet Bob. 

Wie is vanavond de BOB (wie niet drinkt, kan de 
auto besturen). 

Bewust Onbeschonken Bestuurder = 

bewust niet drinken. 
 

 

 

Hij heet Rob Jansen. 

Een zeerob kan een dier zijn, maar ook een 
ervaren zeeman. 
Ik heb een vriend die Job heet. 

Een uitdrukking: zo arm als Job. 
 

 

Oefening 3  Kies uit de woorden hierboven. 
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1 Ik _____________________ de vloer met een harde borstel. 

2 Als je de __________________ bent, mag je geen alcohol drinken. 

3 De naam _________________ rijmt op Bob. 

4 Is een ____________________________ hetzelfde als een zeeleeuw? 

5 Hij sluit zich aan bij een voetbal________________________. 

 

Oefening 4  Welk woord zou er bij kunnen passen? 

boen __________________ naam __________________ 

zeeleeuw __________________ slaat tegen bal __________________ 

vereniging __________________ spin __________________ 

geen alcohol __________________ vis __________________ 

laag water __________________ been, bot __________________ 
 

Een samenstelling bestaat uit twee delen. 

Als eerste kijken we naar de volgende samenstellingen: 

Elk deel is een zelfstandig naamwoord. 

 

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord 
 

 

 bagage + rek 

 regen + jas    mode + show 

 toren + spits   ruimte + vaart 
 

Kijk naar het linker deel. zelfstandig 
naamwoord 

zelfstandig 
naamwoord 

Eindigt dat deel op –e of  regen jas  
en? toren spits 

Dan schrijf je geen  bagage rek 

tussenletters. mode show 

Je schrijft het zoals je 

het hoort. 
ruimte vaart 

 

 

Meervoud 
eindigt op -en 

zelfstandig 
naamwoord 

zelfstandig 
naamwoord 

pannen pannen koek 

tanden tanden borstel 
schapen schapen wolkjes 

honden  honden hok 
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krokodillen krokodillen tranen 

kippen kippen ei 
 

Eindigt het meervoud 
alleen maar op –en? 

 
 

 

Hoor je in het linkerdeel de 

tussenklank –u(n)  

(van mus)? 

 

Dan schrijf je de tussen-n. 

 

 

Oefening 1 Maak een samenstelling. 

bes + sap   __________________________  

boer + dochter  __________________________  

boek + bon  __________________________  

zaak + reis  __________________________  

Linker deel een persoon? 

Vaak tussen-n. 
persoon zelfstandig 

naamwoord 
zieke zieken auto 

weduwe weduwen pensioen 
 

Oefening 2 Maak een samenstelling. 

zieke + huis  __________________________  

arts + post  __________________________  

mens + hand  __________________________  

Wanneer schrijf je geen tussen-n? 
 

Kijk naar het linker deel. zelfstandig 
naamwoord 

zelfstandig 
naamwoord 

Dit zelfstandig  tarwe brood  
naamwoord heeft geen rijste pap 

meervoud. snotte bel 
 

Oefening 3 Maak een samenstelling. 

rogge + brood  __________________________  

rijst + brij  __________________________  

zijde + rups  __________________________    
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Het linker deel is een 
werkwoord. 

 

werkwoord zelfstandig 
naamwoord 

knarsen knarse tanden 

 

Oefening 4 Maak een samenstelling. 

spinnen  spin + wiel __________________________  

huilen     huil + balk __________________________  

knorren  knor + pot  __________________________ 
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Je schrijft een trema (twee puntjes boven een letter) bij woorden in het meervoud, die in het enkelvoud eindigen op 
een ee of ie. Als je geen trema zou schrijven, zou je het woord verkeerd kunnen uitspreken. Vergelijk maar eens: 

 twee  tweeen of tweeën knie knieen knieën 

  Bij de klinker met de trema verandert de klank. 

Komt er in het meervoud -ën of -n achter een woord dat op -ie eindigt? 
Het heeft allemaal te maken met de klemtoon: 
 

  
die     te  

me lo 
 

ën  bac  riën 

 

De ie heeft wel de klemtoon.     De ie heeft geen klemtoon. 

De ie is zo belangrijk, dat hij blijft staan.    Er komt alleen een n achter.   
Daarachter komt in het meervoud ën.   De trema komt op de e die er al    
      staat. 

 

Oefening 1  Zet de volgende woorden in het meervoud. 

een knie twee knieën 

een drie twee  

een melodie twee 

een kopie twee 

een fantasie twee 

een calorie twee 

 

Oefening 2  Vul een woord in uit oefening 1. 

Karel heeft een telefoonnummer met vijf _______________________ erin. 

Hij eet geen chips. "Daar zitten te veel _________________________ in", zegt hij. 

De leraar maakt twintig _________________________ van die bladzijde. 

Ik werk het liefst op mijn ____________________________ in de tuin. 

Het carillon speelt prachtige ____________________________________. 

 

 

Oefening 3  Zet de volgende woorden in het meervoud. 

een allergie twee  

1. Woorden met de klemtoon op de ie 

Klemtoon op de 

ie? 

ën erachter. 
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een braderie twee  

een energie twee 

een industrie twee 

een therapie twee 

een theorie twee 

 

Oefening 4  Vul een woord in uit oefening 3. 

Mijn zus heeft last van meerdere _____________________________. Als ze pinda's  

eet, dan heeft ze veel last van jeuk en van huiduitslag. 

Zij volgt daarvoor enkele __________________________________. 

Of het helpt, weten we nog niet.  

Daarover bestaan nog verschillende _______________________________. 

Er zijn vandaag twee ___________________________: een in Harderwijk en  

een in Elburg. Misschien hebben ze daar een zalf te koop tegen de jeuk. 

 

Oefening 5  Zet de volgende woorden in de goede kolom en daarna in het    

  meervoud. 

antipathie     fotografie      galerie     biografie     genie      symfonie 

Ik heb jeuk. allergie allergieën 

Ik maak foto's.   

Een boek over iemands 
leven. 

  

Een superknap persoon.   

Ik heb daar een hekel aan.   

Ruimte waarin 

tentoonstellingen van 
beeldende kunst worden 
georganiseerd. 

  

Muziekstuk dat door een 
aantal instrumenten 

tegelijk wordt gespeeld. 
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Er zijn een paar woorden zonder de klemtoon op de ie. 

 te    te  

bac  rie  bac  riën 

      Er komt alleen maar een n achter. 
        Op de e die er al staat, komt een trema: ë 

o   o  

 lie   liën 

 

Oefening 8  Zet de volgende woorden in het meervoud. 
   Let op de klemtoon. 

bacterie 

Was je handen voor het eten, want er 
zitten kleine beestjes op, die je niet 

kunt zien, behalve met een microscoop. 

 te  

bac  riën 

 

porie 
Als je zweet, komt het door zeer kleine 

gaatjes in je huid naar buiten. 

   

   

 

kolonie 
Een groep meeuwen die samen nestelt, 
is een meeuwenkolonie. 

   

   

 

tralie 
De boef zit in de cel achter ijzeren 
stangen. 

   

   

(Het meervoud kan hier ook zijn: tralies.) 

evangelie Geloof  
     

     

 

lelie Een bloem 
   

   

(Het meervoud kan hier ook zijn: lelies.) 

Sommige woorden gebruik je alleen in het meervoud. 

financiën Let op je geld, let op je financiën. 
   

   

 

Let op de klemtoon bij het volgende werkwoord. 

 

 

 

 

ruzie Geen ruzie maken, zit niet te ... 
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Als een klankgroep eindigt op een korte klank, 

komen daarna twee dezelfde medeklinkers. 

 

ba kker le kker ki ppen ho kken bu kken 
wa gge len be de kken be gi nnen ge tro kken in vu llen 
 

 

Bij sommige woorden kun je aan het eind van een klankgroep een korte klank horen, 

terwijl er toch maar één medeklinker komt. 

Meestal heeft de klankgroep met de korte klank dan geen klemtoon.  

       tein 

     ka  pi   

geen klemtoon 

 

Oefening 1    Kies uit de volgende woorden het juiste woord. 

ka pi tein a gre ssief a larm 

a bo nnee a li ne a a lu mi ni um 

 

Ik ben ______________________   van de krant. 

De baas van een schip is de  _____________________ .      

Ik sla ____________________________ .   

Lees de derde _____________________________.    

Een vliegtuig bouwen ze van _______________________ .   

Blijf kalm, wees niet zo ______________________.    

 

 

aluminium – is een lichte metaalsoort, die heel sterk is. 

Dat is bijvoorbeeld handig als je daar een vliegtuig van maakt. 

Licht en toch sterk. 

 

 

 

Oefening 2 Vul het goede woord in. 
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a na nas ba lo rig a cuut 

a no niem ba lu stra de ma ca ro ni 

 

 

Een ander woord voor plotseling is  ________________. 

 Dit Italiaanse pastagerecht heet ____________.            

 

Deze vrucht heet ______________________.                                            

Dwars, koppig, onwillig of   _____________________.                                        

Ik noem mijn naam niet. Ik bel dan  ___________________.                           

 Dit is een _________________________.           

 

 

Oefening 3 Vul het goede woord in. 

salamander calorieën anekdote balans asiel 

amateur kameleon fanatiek apart  

 

Ik speel voor mijn plezier. Ik ben een   ________________________.                         

Ik verbruik door het sporten 300  __________________________.                                 

Ik ben in evenwicht, dus ik ben in _____________________.                                 

Een ___________________________  is een amfibie. 

Wat sport jij toch _____________________________.                                                        

Ik haal een hond uit het  __________________________.                                              

Een grappig verhaal is een  __________________________.                                           

Een ___________________________  kan van kleur veranderen. 

Deze tafel zetten we even  __________________________.                                            

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Macaroni_closeup.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balustrade_(PSF).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Pineapple1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Macaroni_closeup.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balustrade_(PSF).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Pineapple1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Macaroni_closeup.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balustrade_(PSF).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Pineapple1.JPG
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Verkleinwoorden 

Kijk naar de volgende woorden met een lange klank: 

 

aa 

 

oo uu ee 

zebra auto paraplu café 

zebraatje autootje 

 

parapluutje cafeetje 

 

Een kleine kat is een katje. 

Een kleine zebra is een zebratje. 

 

Als je zebratje net zo uitspreekt als katje, dan klopt er iets niet. 

 

We gaan gewoon een klinker toevoegen. 

Dan kun je je ook niet vergissen. 

Dus: een klein zebraatje. 

 

Kijk naar het verschil: 

 

een klein laatje een klein latje 

de la van een kast een plankje of stokje van hout 
 

 

Let op bij de letter é van café. Er komt een e bij. Het uitspraakstreepje is nu niet meer 

nodig.  

 

café – cafeetje 
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Oefening 1   Maak een verkleinwoord. 

 

la  ______________________ menu ______________________ 

snee ______________________ oma ______________________ 

foto ______________________ mama ______________________ 

chocola ______________________ opa ______________________ 

auto ______________________ papa ______________________ 

sla ______________________ radio ______________________ 

paraplu ______________________ pinda ______________________ 

 

Let op bij de letter i. Er komt een e bij. 

 

taxi – taxietje 

Wat doe je met woorden die eindigen op y? 

pony – pony’tje 

Je ziet dat er nu een apostrof is gebruikt, een kleine komma bovenin. 

Als een woord eindigt op meer dan één klinkerteken, dan schrijf je geen apostrof. 

 

jockey – jockeytje 

 

Dat geldt trouwens ook voor andere woorden. 

 

bureau – bureautje 

cadeau - cadeautje 

 

 

 

 

kettinkje           



bloemlezing 
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Bij verkleinwoorden van woorden die eindigen op ng zijn er twee mogelijkheden: 

 

 

Het verkleinwoord eindigt op –etje. 

 

Het verkleinwoord eindigt op -kje. 

 
 Let op: de ng verandert dan in nk. 

 

ringetje 
 

camping - campinkje 
 

leerlingetje 
 

pudding - puddinkje 
 

dingetje 
 

ketting - kettinkje 
 

Je schrijft ng of nk,          maar nooit ngk           ngk 

Oefening 10   Maak een verkleinwoord. 

 

bank ______________________ ding ______________________ 

stang ______________________ leuning ______________________ 

koning ______________________ woning ______________________ 

behang ______________________ tong ______________________ 

paling ______________________ wang ______________________ 

 

In totaal rond de 500 bladzijden. 

Je krijgt automatisch de updates van deze pakketten. 

Wil je meer weten? 

Kijk op www.dtgeenprobleem voor meer informatie. 

Of bel gewoon even: 0320 227003 

 

http://www.dtgeenprobleem/

