
OPSOMMING 
En, ook, verder, ten eerste, ten tweede, daarnaast, bovendien, ten slotte, zowel... als,

vervolgens, etc.
 

Man, man, wat ben ik aan vakantie toe! Ten eerste omdat het al een jaar geleden is. Bovendien
heb ik ook al lang geen zonnetje gezien.

 
PLAATS

Hier, waarop, daar, waarvandaan, waarin, waar, etc.
 

Man, man, wat ben ik aan vakantie toe! Ten eerste omdat het al een jaar geleden is.
Bovendien heb ik ook al lang geen zonnetje gezien.

 
TIJD 

Wanneer, toen, eerst, vervolgens, terwijl, daarna, nadat, voordat, vroeger, later, nu,
nou, dan, als, al, bijna, dadelijk, inmiddels, etc.

 
Op de camping aangekomen, trekken we onze kleren uit, voordat we de tent opzetten. Daarna

drinken we een ijskoud biertje.
 

OORZAAK EN GEVOLG
 Daardoor, doordat, door, waardoor, zodat, ten gevolge van, wegens, vervolgens,

zodoende, dankzij, te danken aan, etc.
 

Een keer zijn we onze buitentent vergeten mee te nemen, daardoor moesten we halsoverkop een
nieuwe tent kopen. (Echt waar? Ja, lees maar hier: Inpakken en wegwezen)

 
SAMENVATTING

 Kortom, samengevat, dus, vandaar dat, hieruit volgt, samenvattend, al met al, met
andere woorden, om kort te gaan, etc.

 
Thuisgekomen hadden we twee tenten, vandaar dat we er één hebben verkocht.

 
CONCLUSIE

 Dus, aldus, concluderend, kortom, dat betekent, ter conclusie, tot slot, etc.
 

Achteraf was het mij schuld dat die buitentent nog thuis lag, dus ik schaamde me rot.
 

Signaalwoorden

https://schrijven-en-schrappen.nl/inpakken-en-wegwezen/


VERGELIJKING, OVEREENKOMST
 Zoals, hetzelfde, net als, in vergelijking met, zo, evenals, soortgelijk(e), etc.

 
Ik bood mijn excuses aan, net als alle andere keren als ik iets was vergeten.

 
TOELICHTING OF VOORBEELD

 Bijvoorbeeld, een voorbeeld hiervan, zo, ter illustratie, zoals, daar, etc.
 

Mijn geheugen is een zeef dus ik vergeet veel, bijvoorbeeld 
de tentharingen of de zaklamp.

 
DOEL EN MIDDEL

 Door middel van, om te, opdat, daartoe, daarmee, waarmee, etc.
 

Door middel van de lijstjes die ik tegenwoordig maak, vergeet ik een stuk minder.
 

REDEN, VERKLARING OF ARGUMENT
 Want, omdat, daarom, namelijk, immers, aangezien, dus, daardoor, vanwege, etc.

 
Ik heb ook zo veel aan mijn hoofd vanwege de verhuizing.

 
VOORWAARDE

 Als, indien, wanneer, mits, stel dat, tenminste, in het geval dat, voor het geval dat,
tenzij, etc.

 
Bij de volgende kampeervakantie moet het wel beter gaan, mits ik 

dan niet vergeet mijn lijstjes te maken.
 

BELEMMERENDE OMSTANDIGHEID
 Tenzij, behalve, etc.

 
Lijstjes maken kan eigenlijk altijd, behalve als je slaapt.

 
TEGENSTELLING 

Maar, echter, toch, desondanks, hoewel, ofschoon, daar staat tegenover, enerzijds,
anderzijds, weliswaar... maar etc.

 
Gelukkig slaap ik altijd als een roos, toch droom ik over heerlijke vakanties 

met lijstjes en zonder kleren.

Nog meer 
signaalwoorden
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