
Trappen van Vergelijking

Een zelfstandig naamwoord is de naam van een ding, een situatie of idee. Een werkwoord is
de naam van een actie, staat of situatie. Om extra informatie te geven over dingen, acties
of situaties worden bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden gebruikt worden. Een bijvoeglijk
naamwoord (bn) geeft extra informatie over een zelfstandig naamwoord. Een bijwoord (bw)
geeft extra informatie over werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

Met de trappen van vergelijking kan aangegeven worden in welke maten, hoe sterk of hoe
erg, iets deze kwaliteit bezit in vergelijking met één of meer anderen.

huis Ik zie een huis. zelfstandig naamwoord, alleen het
concrete ding.

mooi Ik zie een mooi huis. bijvoeglijk naamwoord, een karakteristiek
die ik kan aangeven als ik praat over een
huis.

Er zijn drie trappen van vergelijking: de stellende trap, de vergrotende trap (ook, vergelij-
kende trap of comparatief), de overtre�ende trap (ook, superlatief).

De stellende trap

De stellende trap zegt iets over één ding. Bij de stellende trap is er dus eigenlijk geen
vergelijking.

grondwoord voorbeeld

groot (bn) Een groot huis.
groot (bw) Het huis van Piet is groot

De vergrotende trap

Met de vergrotende trap wordt een ding met één ander ding vergeleken.

Het huis van Piet is groot, maar het huis van Elsje is groter.
Het eerste huis dat we zagen is groter dan het tweede huis.

Dit materiaal is gratis beschikbaar via: https://www.held.com.br/resources/
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De vergrotende trap, kan gemaakt worden door achter een bijvoeglijk naamwoord -ere te
plaatsen en achter een bijwoord -er te plaatsen. Als het woord eindigt op een r dan -der of
-dere toevoegen.

grondwoord vergrotende trap voorbeeld

groot(e) groter(e) Ik vind dat grotere huis niet zo gezellig.

De overtre�ende trap

Met de overtre�endeé trap wordt één ding vergeleken met de rest (van de groep). De
overtre�ende trap wordt gemaakt door aan het eind van het bijvoeglijk naamwoord -

ste en bijwoord -st toe te voegen. Als het woord eidigt op een s wordt -t of -te toe
gevoegd. Overtre�ende trap kan ook omschreven worden door meest voor het grondwoord
te plaatsen, als toevoeging van -st een vreemde uitspraak geeft, zoals bij grondwoorden
die eindigen op -e, -de, -isch, -sd, -sk en -st. Omschrijven met meest kan ook gebruikt
worden om nadruk te legen.

grondwoord overtre�ende trap voorbeeld

groot grootst Deze auto is het grootst.
De grootste auto is veel te duur.

Hieronder een paar zinnen met vergrotende en overtre�ende trap.

De huizen van Piet, Elsje, Jan, Klaas en Karel zijn mooie huizen maar dat van Klaas is het
mooist.

Piet, Elsje, Jan, Klaas en Karel hebben mooie huizen maar Klaas heeft het mooiste (huis).

Mercedes is de beste auto van Europa.

Grondwoord eindigend op s

Als het de achtervoegsels herhaling van s of e zou veroorzaken wordt deze letter niet
toegevoegd.

vies viest viesst
vers verst versst
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Onregelmatige vormen

grondwoord vergrotende trap overtre�ende trap

goed beter best
weinig minder minst
veel meer meest
graag liever ((grager)) liefst (graagst)
lief liever liefst

Dit materiaal is gratis beschikbaar via: https://www.held.com.br/resources/

Ton van Hattum, 2011 - 2019 www.enfos.com.br , www.held.com.br

https://www.held.com.br/resources/

	Trappen van Vergelijking
	De stellende trap
	De vergrotende trap
	De overtreffende trap
	Grondwoord eindigend op s
	Onregelmatige vormen



