
1 I and you ik en jij

1 both of us wij beiden

1 he hij

1 he and she hij en zij

1 they both zij beiden

1 the man de man

1 the woman de vrouw

1 the child het kind

1 a family een gezin

1 my family mijn gezin

1 My family is here. Mijn gezin is hier.

1 I am here. Ik ben hier.

1 You are here. Jij bent hier.

1 He is here and she is here. Hij is hier en zij is hier.

1 We are here. Wij zijn hier.

1 You are here. Jullie zijn hier.

1 They are all here. Zij zijn allemaal hier.

2 he and she hij en zij

2 the father de vader

2 the mother de moeder

2 he and she hij en zij

2 the son de zoon

2 the daughter de dochter

2 he and she hij en zij

2 the brother de broer

2 the sister de zus

2 he and she hij en zij

2 the uncle de oom

2 the aunt de tante

2 he and she hij en zij

2 We are a family. Wij zijn een gezin.

2 The family is not small. Het gezin is niet klein.

2 The family is big. Het gezin is groot.

3 Hi! Hallo!

3 Hello! Dag!

3 How are you? Hoe gaat het?

3 Do you come from Europe? Komt u uit Europa?

3 Do you come from America? Komt u uit Amerika?

3 Do you come from Asia? Komt u uit Azië?

3 In which hotel are you staying? In welk hotel verblijft u?

3 How long have you been here for? Hoe lang bent u er al?

3 How long will you be staying? Hoe lang blijft u?

3 Do you like it here? Bevalt het u hier?

3 Are you here on vacation? Bent u hier met vakantie?

3 Please do visit me sometime! Kom me een keer opzoeken!

3 Here is my address. Hier is mijn adres.

3 Shall we see each other tomorrow? Zien we elkaar morgen?

3 I am sorry, but I already have plans. Sorry, maar ik heb al plannen.

3 Bye! Dag!

3 Good bye! Tot ziens!

3 See you soon! Tot gauw!

4 Where are we? Waar zijn we?

4 We are at school. We zijn op school.

4 We are having class / a lesson. We hebben les.

4 Those are the school children. Dat zijn de leerlingen.

4 That is the teacher. Dat is de lerares.

4 That is the class. Dat is de klas.

4 What are we doing? Wat doen we?

4 We are learning. We leren.

4 We are learning a language. Wij leren een taal.

4 I learn English. Ik leer Engels.

4 You learn Spanish. Jij leert Spaans.

4 He learns German. Hij leert Duits.

4 We learn French. Wij leren Frans.

4 You all learn Italian. Jullie leren Italiaans.

4 They learn Russian. Zij leren Russisch.

4 Learning languages is interesting. Talen leren is interessant.

4 We want to understand people. We willen mensen begrijpen.

4 We want to speak with people. We willen met mensen spreken.

5 John is from London. John komt uit Londen.

5 London is in Great Britain. Londen ligt in Groot Brittannië.

5 He speaks English. Hij spreekt Engels.

5 Maria is from Madrid. Maria komt uit Madrid.



5 Madrid is in Spain. Madrid ligt in Spanje.

5 She speaks Spanish. Zij spreekt Spaans.

5 Peter and Martha are from Berlin. Peter en Martha komen uit Berlijn.

5 Berlin is in Germany. Berlijn ligt in Duitsland.

5 Do both of you speak German? Spreken jullie allebei Duits?

5 London is a capital city. Londen is een hoofdstad.

5 Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden.

5 Capital cities are big and noisy. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig.

5 France is in Europe. Frankrijk ligt in Europa.

5 Egypt is in Africa. Egypte ligt in Afrika.

5 Japan is in Asia. Japan ligt in Azië.

5 Canada is in North America. Canada ligt in Noord-Amerika.

5 Panama is in Central America. Panama ligt in Midden-Amerika.

5 Brazil is in South America. Brazilië ligt in Zuid-Amerika.

6 I read. Ik lees.

6 I read a letter. Ik lees een letter.

6 I read a word. Ik lees een woord.

6 I read a sentence. Ik lees een zin.

6 I read a letter. Ik lees een brief.

6 I read a book. Ik lees een boek.

6 I read. Ik lees.

6 You read. Jij leest.

6 He reads. Hij leest.

6 I write. Ik schrijf.

6 I write a letter / character. Ik schrijf een letter.

6 I write a word. Ik schrijf een woord.

6 I write a sentence. Ik schrijf een zin.

6 I write a letter. Ik schrijf een brief.

6 I write a book. Ik schrijf een boek.

6 I write. Ik schrijf.

6 You write. Jij schrijft.

6 He writes. Hij schrijft.

6 I count: Ik tel:

7 one, two, three een, twee, drie

7 I count to three. Ik tel tot drie.

7 I count further: Ik tel verder:

7 four, five, six, vier, vijf, zes,

7 seven, eight, nine zeven, acht, negen

7 I count. Ik tel.

7 You count. Jij telt.

7 He counts. Hij telt.

7 One. The first. Een. De eerste.

7 Two. The second. Twee. De tweede.

7 Three. The third. Drie. De derde.

7 Four. The fourth. Vier. De vierde.

7 Five. The fifth. Vijf. De vijfde.

7 Six. The sixth. Zes. De zesde.

7 Seven. The seventh. Zeven. De zevende.

7 Eight. The eighth. Acht. De achtste.

7 Nine. The ninth. Negen. De negende.

8 Excuse me! Neem me niet kwalijk!

8 What time is it, please? Weet u misschien hoe laat het is?

8 Thank you very much. Hartelijk dank.

8 It is one o’clock. Het is een uur.

8 It is two o’clock. Het is twee uur.

8 It is three o’clock. Het is drie uur.

8 It is four o’clock. Het is vier uur.

8 It is five o’clock. Het is vijf uur.

8 It is six o’clock. Het is zes uur.

8 It is seven o’clock. Het is zeven uur.

8 It is eight o’clock. Het is acht uur.

8 It is nine o’clock. Het is negen uur.

8 It is ten o’clock. Het is tien uur.

8 It is eleven o’clock. Het is elf uur.

8 It is twelve o’clock. Het is twaalf uur.

8 A minute has sixty seconds. Een minuut heeft zestig seconden.

8 An hour has sixty minutes. Een uur heeft zestig minuten.

8 A day has twenty-four hours. Een dag heeft vierentwintig uur.

9 Monday de maandag

9 Tuesday de dinsdag

9 Wednesday de woensdag

9 Thursday de donderdag

9 Friday de vrijdag

9 Saturday de zaterdag



9 Sunday de zondag

9 the week de week

9 from Monday to Sunday van maandag tot zondag

9 The first day is Monday. De eerste dag is maandag.

9 The second day is Tuesday. De tweede dag is dinsdag.

9 The third day is Wednesday. De derde dag is woensdag.

9 The fourth day is Thursday. De vierde dag is donderdag.

9 The fifth day is Friday. De vijfde dag is vrijdag.

9 The sixth day is Saturday. De zesde dag is zaterdag.

9 The seventh day is Sunday. De zevende dag is zondag.

9 The week has seven days. De week heeft zeven dagen.

9 We only work for five days. Wij werken maar vijf dagen.

10 Yesterday was Saturday. Gisteren was het zaterdag.

10 I was at the cinema yesterday. Gisteren was ik in de bioscoop.

10 The film was interesting. De film was interessant.

10 Today is Sunday. Vandaag is het zondag.

10 I’m not working today. Vandaag werk ik niet.

10 I’m staying at home. Ik blijf thuis.

10 Tomorrow is Monday. Morgen is het maandag.

10 Tomorrow I will work again. Morgen werk ik weer.

10 I work at an office. Ik werk op kantoor.

10 Who is that? Wie is dat?

10 That is Peter. Dat is Peter.

10 Peter is a student. Peter is student.

10 Who is that? Wie is dat?

10 That is Martha. Dat is Martha.

10 Martha is a secretary. Martha is secretaresse.

10 Peter and Martha are friends. Peter en Martha zijn vrienden.

10 Peter is Martha’s friend. Peter is de vriend van Martha.

10 Martha is Peter’s friend. Martha is de vriendin van Peter.

11 January januari

11 February februari

11 March maart

11 April april

11 May mei

11 June juni

11 These are six months. Dat zijn zes maanden.

11 January, February, March, januari, februari, maart,

11 April, May and June. april, mei en juni.

11 July juli

11 August augustus

11 September september

11 October oktober

11 November november

11 December december

11 These are also six months. Dat zijn ook zes maanden.

11 July, August, September, juli, augustus, september,

11 October, November and December. oktober, november en december.

12 I drink tea. Ik drink thee.

12 I drink coffee. Ik drink koffie.

12 I drink mineral water. Ik drink mineraalwater.

12 Do you drink tea with lemon? Drink je thee met citroen?

12 Do you drink coffee with sugar? Drink je koffie met suiker?

12 Do you drink water with ice? Drink je water met ijs?

12 There is a party here. Er is hier een feest aan de gang.

12 People are drinking champagne. De mensen drinken champagne.

12 People are drinking wine and beer. De mensen drinken wijn en bier.

12 Do you drink alcohol? Drink je alcohol?

12 Do you drink whisky / whiskey (am.)? Drink je whisky?

12 Do you drink Coke with rum? Drink je cola met rum?

12 I do not like champagne. Ik houd niet van champagne.

12 I do not like wine. Ik houd niet van wijn.

12 I do not like beer. Ik houd niet van bier.

12 The baby likes milk. De baby houdt van melk.

12 The child likes cocoa and apple juice. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap.

12 The woman likes orange and grapefruit juice. De vrouw houdt van sinaasappel- en grapefruitsap

13 What does Martha do? Wat doet Martha?

13 She works at an office. Zij werkt op kantoor.

13 She works on the computer. Zij werkt op de computer.

13 Where is Martha? Waar is Martha?

13 At the cinema. In de bioscoop.

13 She is watching a film. Zij kijkt naar een film.

13 What does Peter do? Wat doet Peter?

13 He studies at the university. Hij studeert aan de universiteit.



13 He studies languages. Hij studeert talen.

13 Where is Peter? Waar is Peter?

13 At the café. In het café.

13 He is drinking coffee. Hij drinkt koffie.

13 Where do they like to go? Waar gaan ze graag heen?

13 To a concert. Naar een concert.

13 They like to listen to music. Zij luisteren graag naar muziek.

13 Where do they not like to go? Waar gaan zij niet graag heen?

13 To the disco. Naar de disco.

13 They do not like to dance. Zij dansen niet graag.

14 Snow is white. De sneeuw is wit.

14 The sun is yellow. De zon is geel.

14 The orange is orange. De sinaasappel is oranje.

14 The cherry is red. De kers is rood.

14 The sky is blue. De hemel is blauw.

14 The grass is green. Het gras is groen.

14 The earth is brown. De aarde is bruin.

14 The cloud is grey / gray (am.). De wolk is grijs.

14 The tyres / tires (am.) are black. De banden zijn zwart.

14 What colour / color (am.) is the snow? White. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit.

14 What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welke kleur heeft de zon? Geel.

14 What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje.

14 What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welke kleur heeft de kers? Rood.

14 What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welke kleur heeft de hemel? Blauw.

14 What colour / color (am.) is the grass? Green. Welke kleur heeft het gras? Groen.

14 What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welke kleur heeft de aarde? Bruin.

14 What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welke kleur heeft de wolk? Grijs.

14 What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welke kleur hebben de banden? Zwart.

15 I have a strawberry. Ik heb een aardbei.

15 I have a kiwi and a melon. Ik heb een kiwi en een meloen.

15 I have an orange and a grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit.

15 I have an apple and a mango. Ik heb een appel en een mango.

15 I have a banana and a pineapple. Ik heb een banaan en een ananas.

15 I am making a fruit salad. Ik maak een fruitsalade.

15 I am eating toast. Ik eet toast.

15 I am eating toast with butter. Ik eet toast met boter.

15 I am eating toast with butter and jam. Ik eet toast met boter en jam.

15 I am eating a sandwich. Ik eet een boterham.

15 I am eating a sandwich with margarine. Ik eet een boterham met halvarine.

15 I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat.

15 We need bread and rice. We hebben brood en rijst nodig.

15 We need fish and steaks. We hebben vis en biefstuk nodig.

15 We need pizza and spaghetti. We hebben pizza en spaghetti nodig.

15 What else do we need? Wat hebben we nog nodig?

15 We need carrots and tomatoes for the soup. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep.

15 Where is the supermarket? Waar is de supermarkt?

16 These are the seasons: Dit zijn de seizoenen:

16 Spring, summer, Lente, zomer,

16 autumn / fall (am.) and winter. herfst en winter.

16 The summer is warm. De zomer is heet.

16 The sun shines in summer. In de zomer schijnt de zon.

16 We like to go for a walk in summer. In de zomer gaan we graag wandelen.

16 The winter is cold. De winter is koud.

16 It snows or rains in winter. In de winter sneeuwt of regent het.

16 We like to stay home in winter. In de winter blijven we graag thuis.

16 It is cold. Het is koud.

16 It is raining. Het regent.

16 It is windy. Het waait.

16 It is warm. Het is warm.

16 It is sunny. Het is zonnig.

16 It is pleasant. Het is helder.

16 What is the weather like today? Hoe is het weer vandaag?

16 It is cold today. Het is koud vandaag.

16 It is warm today. Het is warm vandaag.

17 Our house is here. Hier is ons huis.

17 The roof is on top. Het dak is boven.

17 The basement is below. De kelder is beneden.

17 There is a garden behind the house. Achter het huis is de tuin.

17 There is no street in front of the house. Voor het huis is er geen straat.

17 There are trees next to the house. Er staan bomen naast het huis.

17 My apartment is here. Hier is mijn woning.

17 The kitchen and bathroom are here. Hier zijn de keuken en badkamer.

17 The living room and bedroom are there. Daar zijn de woon- en slaapkamer.

17 The front door is closed. De voordeur is gesloten.



17 But the windows are open. Maar de ramen zijn open.

17 It is hot today. Het is heet vandaag.

17 We are going to the living room. Wij gaan naar de woonkamer.

17 There is a sofa and an armchair there. Daar is een sofa en een fauteuil.

17 Please, sit down! Neemt u plaats!

17 My computer is there. Daar staat mijn computer.

17 My stereo is there. Daar staat mijn stereo.

17 The TV set is brand new. De televisie is helemaal nieuw

18 Today is Saturday. Vandaag is het zaterdag.

18 We have time today. Vandaag hebben we tijd.

18 We are cleaning the apartment today. Vandaag maken we het huis schoon.

18 I am cleaning the bathroom. Ik maak de badkamer schoon.

18 My husband is washing the car. Mijn man wast de auto.

18 The children are cleaning the bicycles. De kinderen maken de fietsen schoon.

18 Grandma is watering the flowers. Grootmoeder geeft de planten water.

18 The children are cleaning up the children’s room. De kinderen ruimen de kinderkamer op.

18 My husband is tidying up his desk. Mijn man ruimt zijn bureau op.

18 I am putting the laundry in the washing machine. Ik doe de was in de wasmachine.

18 I am hanging up the laundry. Ik hang de was op.

18 I am ironing the clothes. Ik strijk de kleren.

18 The windows are dirty. De ramen zijn vuil.

18 The floor is dirty. De vloer is vuil.

18 The dishes are dirty. De afwas is vuil.

18 Who washes the windows? Wie maakt de ramen schoon?

18 Who does the vacuuming? Wie stofzuigt?

18 Who does the dishes? Wie doet de afwas?

19 Do you have a new kitchen? Heb jij een nieuwe keuken?

19 What do you want to cook today? Wat wil je vandaag koken?

19 Do you cook on an electric or a gas stove? Kook jij elektrisch of op een gasfornuis?

19 Shall I cut the onions? Zal ik de uien snijden?

19 Shall I peel the potatoes? Zal ik de aardappelen schillen?

19 Shall I rinse the lettuce? Zal ik de sla wassen?

19 Where are the glasses? Waar zijn de glazen?

19 Where are the dishes? Waar is het servies?

19 Where is the cutlery / silverware (am.)? Waar is het bestek?

19 Do you have a tin opener / can opener (am.)? Heb je een blikopener?

19 Do you have a bottle opener? Heb je een flessenopener?

19 Do you have a corkscrew? Heb je een kurkentrekker?

19 Are you cooking the soup in this pot? Kook je de soep in deze pot?

19 Are you frying the fish in this pan? Braad je de vis in deze pan?

19 Are you grilling the vegetables on this grill? Gril je de groenten op deze grill?

19 I am setting the table. Ik dek de tafel.

19 Here are the knives, the forks and the spoons. Hier zijn de messen, de vorken, en de lepels.

19 Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier zijn de glazen, de borden, en de servetten

20 Make yourself comfortable! Maak het uzelf gemakkelijk!

20 Please, feel right at home! Doe alsof u thuis bent!

20 What would you like to drink? Wat wilt u drinken?

20 Do you like music? Houdt u van muziek?

20 I like classical music. Ik houd van klassieke muziek.

20 These are my CD’s. Dit zijn mijn cd’s.

20 Do you play a musical instrument? Speelt u een muziekinstrument?

20 This is my guitar. Dit is mijn gitaar.

20 Do you like to sing? Houdt u van zingen?

20 Do you have children? Heeft u kinderen?

20 Do you have a dog? Heeft u een hond?

20 Do you have a cat? Heeft u een kat?

20 These are my books. Dit zijn mijn boeken.

20 I am currently reading this book. Ik lees nu dit boek.

20 What do you like to read? Wat leest u graag?

20 Do you like to go to concerts? Gaat u graag naar concerten?

20 Do you like to go to the theatre / theater (am.)? Gaat u graag naar het theater?

20 Do you like to go to the opera? Gaat u graag naar de opera?

21 Where do you come from? Waar komt u vandaan?

21 From Basel. Uit Bazel.

21 Basel is in Switzerland. Bazel ligt in Zwitserland.

21 May I introduce Mr. Miller? Mag ik u de heer Müller voorstellen?

21 He is a foreigner. Hij is buitenlander.

21 He speaks several languages. Hij spreekt meerdere talen.

21 Are you here for the first time? Bent u voor de eerste keer hier?

21 No, I was here once last year. Nee, ik was vorig jaar ook al hier.

21 Only for a week, though. Maar slechts één week.

21 How do you like it here? Hoe bevalt het u bij ons?

21 A lot. The people are nice. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk.

21 And I like the scenery, too. En het landschap bevalt me ook.



21 What is your profession? Wat bent u van beroep?

21 I am a translator. Ik ben vertaler.

21 I translate books. Ik vertaal boeken.

21 Are you alone here? Bent u hier alleen?

21 No, my wife / my husband is also here. Nee, mijn vrouw / mijn man is ook hier.

21 And those are my two children. En daar zijn mijn twee kinderen.

22 Do you smoke? Rookt u?

22 I used to. Vroeger wel.

22 But I don’t smoke anymore. Maar nu rook ik niet meer.

22 Does it disturb you if I smoke? Stoort het u, als ik rook?

22 No, absolutely not. Nee, absoluut niet.

22 It doesn’t disturb me. Dat stoort mij niet.

22 Will you drink something? Drinkt u iets?

22 A brandy? Een cognac?

22 No, preferably a beer. Nee, liever een biertje.

22 Do you travel a lot? Reist u veel?

22 Yes, mostly on business trips. Ja, meestal zijn dat zakenreizen.

22 But now we’re on holiday. Maar nu zijn we hier met vakantie.

22 It’s so hot! Wat een hitte!

22 Yes, today it’s really hot. Ja, vandaag is het echt heet.

22 Let’s go to the balcony. Laten we naar het balkon gaan.

22 There’s a party here tomorrow. Morgen is hier een feestje.

22 Are you also coming? Komt u ook?

22 Yes, we’ve also been invited. Ja, we zijn ook uitgenodigd

23 Where did you learn Spanish? Waar heeft u Spaans geleerd?

23 Can you also speak Portuguese? Kunt u ook Portugees spreken?

23 Yes, and I also speak some Italian. Ja, en ik kan ook wat Italiaans.

23 I think you speak very well. Ik vind dat u zeer goed spreekt.

23 The languages are quite similar. De talen lijken op elkaar.

23 I can understand them well. Ik kan ze goed verstaan.

23 But speaking and writing is difficult. Maar spreken en schrijven is moeilijk.

23 I still make many mistakes. Ik maak nog veel fouten.

23 Please correct me each time. Wilt u mij alstublieft corrigeren?

23 Your pronunciation is very good. Uw accent is ook zeer goed.

23 You only have a slight accent. U heeft een licht accent.

23 One can tell where you come from. Men hoort waar u vandaan komt.

23 What is your mother tongue / native language (am.)? Wat is uw moedertaal?

23 Are you taking a language course? Bent u een taalcursus aan het volgen?

23 Which textbook are you using? Welk lesmateriaal gebruikt u?

23 I don’t remember the name right now. Ik weet zo direct niet hoe het heet.

23 The title is not coming to me. De titel schiet me niet te binnen.

23 I’ve forgotten it. Ik ben het vergeten.

24 Did you miss the bus? Heb je de bus gemist?

24 I waited for you for half an hour. Ik heb een half uur op je gewacht.

24 Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Heb je geen mobiele telefoon bij je?

24 Be punctual next time! Wees volgende keer op tijd!

24 Take a taxi next time! Neem de volgende keer een taxi!

24 Take an umbrella with you next time! Neem de volgende keer een paraplu mee!

24 I have the day off tomorrow. Morgen ben ik vrij.

24 Shall we meet tomorrow? Zullen we morgen afspreken?

24 I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Het spijt me, maar morgen lukt me niet.

24 Do you already have plans for this weekend? Heb je al plannen voor dit weekend?

24 Or do you already have an appointment? Of heb je al iets afgesproken?

24 I suggest that we meet on the weekend. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken.

24 Shall we have a picnic? Zullen we gaan picknicken?

24 Shall we go to the beach? Zullen we naar het strand gaan?

24 Shall we go to the mountains? Zullen we naar de bergen gaan?

24 I will pick you up at the office. Ik kom je op kantoor ophalen.

24 I will pick you up at home. Ik kom je thuis ophalen.

24 I will pick you up at the bus stop. Ik kom je op de bushalte ophalen

25 I would like to go to the station. Ik wil graag naar het station.

25 I would like to go to the airport. Ik wil graag naar de luchthaven.

25 I would like to go to the city centre / center (am.). Ik wil graag naar het centrum van de stad.

25 How do I get to the station? Hoe kom ik bij het station?

25 How do I get to the airport? Hoe kom ik bij de luchthaven?

25 How do I get to the city centre / center (am.)? Hoe kom ik in het centrum van de stad?

25 I need a taxi. Ik heb een taxi nodig.

25 I need a city map. Ik heb een plattegrond nodig.

25 I need a hotel. Ik heb een hotel nodig.

25 I would like to rent a car. Ik wil graag een auto huren.

25 Here is my credit card. Hier is mijn kredietkaart.

25 Here is my licence / license (am.). Hier is mijn rijbewijs.

25 What is there to see in the city? Wat is er in de stad te zien?

25 Go to the old city. Ga naar de oude binnenstad.



25 Go on a city tour. Maak een stadsrondrit.

25 Go to the harbour / harbor (am.). Ga naar de haven.

25 Go on a harbour / harbor (am.) tour. Maak een rondvaart in de haven.

25 Are there any other places of interest? Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze?

26 Do you see the tower there? Zie je die toren daar?
26 Do you see the mountain there? Zie je die berg daar?
26 Do you see the village there? Zie je dat dorp daar?
26 Do you see the river there? Zie je die rivier daar?
26 Do you see the bridge there? Zie je die brug daar?
26 Do you see the lake there? Zie je dat meer daar?
26 I like that bird. Die vogel vind ik mooi.
26 I like that tree. Die boom vind ik mooi.
26 I like this stone. Deze steen vind ik mooi.
26 I like that park. Dat park vind ik mooi.
26 I like that garden. Die tuin vind ik mooi.
26 I like this flower. Deze bloem vind ik mooi.
26 I find that pretty. Ik vind dat mooi.
26 I find that interesting. Ik vind dat interessant.
26 I find that gorgeous. Ik vind dat prachtig.
26 I find that ugly. Ik vind dat lelijk.
26 I find that boring. Ik vind dat saai.
26 I find that terrible. Ik vind dat vreselijk.
27 Do you have a vacant room? Heeft u een kamer vrij?
27 I have booked a room. Ik heb een kamer gereserveerd.
27 My name is Miller. Mijn naam is Müller.
27 I need a single room. Ik heb een eenpersoonskamer nodig.
27 I need a double room. Ik heb een tweepersoonskamer nodig.
27 What does the room cost per night? Hoeveel kost de kamer per nacht?
27 I would like a room with a bathroom. Ik wil graag een kamer met bad.
27 I would like a room with a shower. Ik wil graag een kamer met douche.
27 Can I see the room? Kan ik de kamer zien?
27 Is there a garage here? Is er hier een garage?
27 Is there a safe here? Is er hier een safe?
27 Is there a fax machine here? Is er hier een fax?
27 Fine, I’ll take the room. Goed, ik neem de kamer.
27 Here are the keys. Hier zijn de sleutels.
27 Here is my luggage. Hier is mijn bagage.
27 What time do you serve breakfast? Hoe laat is het ontbijt?
27 What time do you serve lunch? Hoe laat is de lunch?
27 What time do you serve dinner? Hoe laat is het avondeten?
28 The shower isn’t working. De douche werkt niet.

28 There is no warm water. Er komt geen warm water.

28 Can you get it repaired? Kunt u dat laten repareren?

28 There is no telephone in the room. Er is geen telefoon in de kamer.

28 There is no TV in the room. Er is geen televisie in de kamer.

28 The room has no balcony. De kamer heeft geen balkon.

28 The room is too noisy. De kamer is te lawaaierig.

28 The room is too small. De kamer is te klein.

28 The room is too dark. De kamer is te donker.

28 The heater isn’t working. De verwarming doet het niet.

28 The air-conditioning isn’t working. De airconditioning doet het niet.

28 The TV isn’t working. De televisie is stuk.

28 I don’t like that. Dat bevalt me niet.

28 That’s too expensive. Dat is me te duur.

28 Do you have anything cheaper? Heeft u iets goedkopers?

28 Is there a youth hostel nearby? Is er hier in de buurt een jeugdherberg?

28 Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Is er hier in de buurt een pension?

28 Is there a restaurant nearby? Is er hier in de buurt een restaurant?

29 Is this table taken? Is deze tafel vrij?
29 I would like the menu, please. Mag ik de kaart, alstublieft?
29 What would you recommend? Wat kunt u aanbevelen?
29 I’d like a beer. Ik wil graag een biertje.
29 I’d like a mineral water. Ik wil graag mineraalwater.
29 I’d like an orange juice. Ik wil graag sinaasappelsap.
29 I’d like a coffee. Ik wil graag koffie.
29 I’d like a coffee with milk. Ik wil graag koffie met melk.
29 With sugar, please. Met suiker, alstublieft.
29 I’d like a tea. Ik wil graag thee.
29 I’d like a tea with lemon. Ik wil graag thee met citroen.
29 I’d like a tea with milk. Ik wil graag thee met melk.
29 Do you have cigarettes? Heeft u sigaretten?
29 Do you have an ashtray? Heeft u een asbak?
29 Do you have a light? Heeft u een vuurtje?
29 I’m missing a fork. Ik heb geen vork.



29 I’m missing a knife. Ik heb geen mes.
29 I’m missing a spoon. Ik heb geen lepel.
30 An apple juice, please. Een appelsap, alstublieft.

30 A lemonade, please. Een limonade, alstublieft.

30 A tomato juice, please. Een tomatensap, alstublieft.

30 I’d like a glass of red wine. Ik wil graag een glas rode wijn.

30 I’d like a glass of white wine. Ik wil graag een glas witte wijn.

30 I’d like a bottle of champagne. Ik wil graag een fles champagne.

30 Do you like fish? Houd je van vis?

30 Do you like beef? Houd je van rundvlees?

30 Do you like pork? Houd je van varkensvlees?

30 I’d like something without meat. Ik wil graag iets zonder vlees.

30 I’d like some mixed vegetables. Ik wil graag een groenteschotel.

30 I’d like something that won’t take much time. Ik wil graag iets wat niet lang duurt.

30 Would you like that with rice? Wilt u dat met rijst?

30 Would you like that with pasta? Wilt u dat met pasta?

30 Would you like that with potatoes? Wilt u dat met aardappelen?

30 That doesn’t taste good. Dit smaakt niet best.

30 The food is cold. Het eten is koud.

30 I didn’t order this. Dit heb ik niet besteld.

31 I would like a starter. Ik wil graag een voorgerecht.

31 I would like a salad. Ik wil graag een salade.

31 I would like a soup. Ik wil graag soep.

31 I would like a dessert. Ik wil graag een toetje.

31 I would like an ice cream with whipped cream. Ik wil graag ijs met slagroom.

31 I would like some fruit or cheese. Ik wil graag fruit of kaas.

31 We would like to have breakfast. Wij willen graag ontbijten.

31 We would like to have lunch. Wij willen graag lunchen.

31 We would like to have dinner. Wij willen graag dineren.

31 What would you like for breakfast? Wat wilt u als ontbijt?

31 Rolls with jam and honey? Broodjes met jam en honing?

31 Toast with sausage and cheese? Toast met worst en kaas?

31 A boiled egg? Een gekookt ei?

31 A fried egg? Een spiegelei?

31 An omelette? Een omelet?

31 Another yoghurt, please. Nog een yoghurt, alstublieft.

31 Some salt and pepper also, please. Graag nog zout en peper.

31 Another glass of water, please. Nog een glas water, alstublieft.

32 I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Eén patat / pakje frieten met ketchup.

32 And two with mayonnaise. En twee met mayonaise.

32 And three sausages with mustard. En drie keer braadworst met mosterd.

32 What vegetables do you have? Wat voor groenten heeft u?

32 Do you have beans? Heeft u bonen?

32 Do you have cauliflower? Heeft u bloemkool?

32 I like to eat (sweet) corn. Ik eet graag maïs.

32 I like to eat cucumber. Ik eet graag komkommer.

32 I like to eat tomatoes. Ik eet graag tomaten.

32 Do you also like to eat leek? Eet u ook graag prei?

32 Do you also like to eat sauerkraut? Eet u ook graag zuurkool?

32 Do you also like to eat lentils? Eet u ook graag linzen?

32 Do you also like to eat carrots? Eet je ook graag wortelen?

32 Do you also like to eat broccoli? Eet je ook graag broccoli?

32 Do you also like to eat peppers? Eet je ook graag paprika?

32 I don’t like onions. Ik houd niet van uien.

32 I don’t like olives. Ik houd niet van olijven.

32 I don’t like mushrooms. Ik houd niet van paddestoelen.

33 When is the next train to Berlin? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn?

33 When is the next train to Paris? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs?

33 When is the next train to London? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen?

33 When does the train for Warsaw leave? Hoe laat gaat de trein naar Warschau?

33 When does the train for Stockholm leave? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm?

33 When does the train for Budapest leave? Hoe laat gaat de trein naar Boedapest?

33 I’d like a ticket to Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid.

33 I’d like a ticket to Prague. Ik wil graag een kaartje naar Praag.

33 I’d like a ticket to Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern.

33 When does the train arrive in Vienna? Wanneer komt de trein in Wenen aan?

33 When does the train arrive in Moscow? Wanneer komt de trein in Moskou aan?

33 When does the train arrive in Amsterdam? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan?

33 Do I have to change trains? Moet ik overstappen?

33 From which platform does the train leave? Vanaf welk perron vertrekt de trein?

33 Does the train have sleepers? Zijn er slaapwagens in de trein?

33 I’d like a one-way ticket to Brussels. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel.

33 I’d like a return ticket to Copenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen.

33 What does a berth in the sleeper cost? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen?



34 Is that the train to Berlin? Is dat de trein naar Berlijn?

34 When does the train leave? Wanneer vertrekt de trein?

34 When does the train arrive in Berlin? Wanneer komt de trein in Berlijn aan?

34 Excuse me, may I pass? Pardon, mag ik er langs?

34 I think this is my seat. Ik denk dat dat mijn plaats is.

34 I think you’re sitting in my seat. Ik geloof dat u op mijn plaats zit.

34 Where is the sleeper? Waar is de slaapwagen?

34 The sleeper is at the end of the train. De slaapwagen is aan het eind van de trein.

34 And where is the dining car? – At the front. En waar is de restauratiewagen? – Aan het begin.

34 Can I sleep below? Mag ik beneden slapen?

34 Can I sleep in the middle? Mag ik in het midden slapen?

34 Can I sleep at the top? Mag ik boven slapen?

34 When will we get to the border? Wanneer zijn we bij de grens?

34 How long does the journey to Berlin take? Hoe lang duurt de reis naar Berlijn?

34 Is the train delayed? Heeft de trein vertraging?

34 Do you have something to read? Heeft u iets te lezen?

34 Can one get something to eat and to drink here? Kun je hier iets te eten en te drinken krijgen?

34 Could you please wake me up at 7 o’clock? Kunt u mij om 7.00 uur wekken?

35 I’d like to book a flight to Athens. Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken.

35 Is it a direct flight? Is dat een directe vlucht?

35 A window seat, non-smoking, please. Een plaats bij het raam, alstublieft, niet-rokers.

35 I would like to confirm my reservation. Ik wil graag mijn reservering bevestigen.

35 I would like to cancel my reservation. Ik wil graag mijn reservering annuleren.

35 I would like to change my reservation. Ik wil graag mijn reservering omboeken.

35 When is the next flight to Rome? Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome?

35 Are there two seats available? Zijn er nog twee plaatsen vrij?

35 No, we have only one seat available. Nee, wij hebben nog maar één plaats vrij.

35 When do we land? Wanneer landen we?

35 When will we be there? Wanneer zijn we er?

35 When does a bus go to the city centre / center (am.)? Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad?

35 Is that your suitcase? Is dat uw koffer?

35 Is that your bag? Is dat uw tas?

35 Is that your luggage? Is dat uw bagage?

35 How much luggage can I take? Hoeveel bagage mag ik meenemen?

35 Twenty kilos. Twintig kilo.

35 What? Only twenty kilos? Wat, maar twintig kilo?

36 Where is the bus stop? Waar is de bushalte?

36 Which bus goes to the city centre / center (am.)? Welke bus rijdt er naar het centrum?

36 Which bus do I have to take? Welke bus moet ik nemen?

36 Do I have to change? Moet ik overstappen?

36 Where do I have to change? Waar moet ik overstappen?

36 How much does a ticket cost? Hoeveel kost een kaartje?

36 How many stops are there before downtown / the city centre? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum?

36 You have to get off here. U moet hier uitstappen.

36 You have to get off at the back. U moet achteraan uitstappen.

36 The next train is in 5 minutes. De volgende metro komt over 5 minuten.

36 The next tram is in 10 minutes. De volgende tram komt over 10 minuten.

36 The next bus is in 15 minutes. De volgende bus komt over 15 minuten.

36 When is the last train? Wanneer gaat de laatste metro?

36 When is the last tram? Wanneer gaat de laatste tram?

36 When is the last bus? Wanneer gaat de laatste bus?

36 Do you have a ticket? Heeft u een kaartje?

36 A ticket? – No, I don’t have one. Een kaartje? – Nee, ik heb geen kaartje.

36 Then you have to pay a fine. Dan moet u een boete betalen.

37 He drives a motorbike. Hij rijdt op zijn motorfiets.

37 He rides a bicycle. Hij rijdt op zijn fiets.

37 He walks. Hij gaat te voet.

37 He goes by ship. Hij vaart met het schip.

37 He goes by boat. Hij vaart met de boot.

37 He swims. Hij zwemt.

37 Is it dangerous here? Is het hier gevaarlijk?

37 Is it dangerous to hitchhike alone? Is het gevaarlijk om alleen te liften?

37 Is it dangerous to go for a walk at night? Is het gevaarlijk om ’s nachts te gaan wandelen?

37 We got lost. Wij zijn verkeerd gereden.

37 We’re on the wrong road. Wij zitten op de verkeerde weg.

37 We must turn around. Wij moeten omkeren.

37 Where can one park here? Waar mag je hier parkeren?

37 Is there a parking lot here? Is er hier een parkeerplaats?

37 How long can one park here? Hoe lang kun je hier parkeren?

37 Do you ski? Skiet u?

37 Do you take the ski lift to the top? Gaat u met de skilift naar boven?

37 Can one rent skis here? Kun je hier ski’s huren?

38 Please call a taxi. Kunt u een taxi bestellen?

38 What does it cost to go to the station? Hoeveel kost het naar het station?



38 What does it cost to go to the airport? Hoeveel kost het naar de luchthaven?

38 Please go straight ahead. Rechtdoor alstublieft.

38 Please turn right here. Hier naar rechts, alstublieft.

38 Please turn left at the corner. Daar op de hoek naar links, alstublieft.

38 I’m in a hurry. Ik heb haast.

38 I have time. Ik heb tijd.

38 Please drive slowly. Kunt u wat langzamer rijden?

38 Please stop here. Stopt u hier, alstublieft.

38 Please wait a moment. Wacht u alstublieft een ogenblik.

38 I’ll be back immediately. Ik ben zo terug.

38 Please give me a receipt. Mag ik een betalingsbewijs?

38 I have no change. Ik heb geen kleingeld.

38 That is okay, please keep the change. Laat maar zitten, de rest is voor u.

38 Drive me to this address. Kunt u me naar dit adres brengen?

38 Drive me to my hotel. Kunt u me naar mijn hotel brengen?

38 Drive me to the beach. Kunt u me naar het strand brengen?

39 Where is the next gas station? Waar is het volgende tankstation?

39 I have a flat tyre / tire (am.). Ik heb een lekke band.

39 Can you change the tyre / tire (am.)? Kunt u het wiel verwisselen?

39 I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ik heb een paar liter diesel nodig.

39 I have no more petrol / gas (am.). Ik heb geen benzine meer.

39 Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? Heeft u een jerrycan?

39 Where can I make a call? Waar kan ik telefoneren?

39 I need a towing service. Ik heb een takeldienst nodig.

39 I’m looking for a garage. Ik zoek een garage.

39 An accident has occurred. Er is een ongeluk gebeurd.

39 Where is the nearest telephone? Waar is de dichtbijzijnde telefoon?

39 Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? Heeft u een telefoon bij u?

39 We need help. Wij hebben hulp nodig.

39 Call a doctor! Bel een dokter!

39 Call the police! Bel de politie!

39 Your papers, please. Uw papieren, alstublieft.

39 Your licence / license (am.), please. Uw rijbewijs, alstublieft.

39 Your registration, please. Uw kentekenbewijs, alstublieft.

40 Excuse me! Pardon!

40 Can you help me? Kunt u mij helpen?

40 Is there a good restaurant around here? Is er een goed restaurant in de buurt?

40 Take a left at the corner. Ga links de hoek om.

40 Then go straight for a while. Dan gaat u een stuk rechtdoor.

40 Then go right for a hundred metres / meters (am.). Dan houdt u honderd meter rechts aan.

40 You can also take the bus. U kunt ook de bus nemen.

40 You can also take the tram. U kunt ook de tram nemen.

40 You can also follow me with your car. U kunt mij ook met uw auto volgen.

40 How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Hoe kom ik bij het voetbalstadion?

40 Cross the bridge! U steekt de brug over!

40 Go through the tunnel! U gaat door de tunnel!

40 Drive until you reach the third traffic light. U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht.

40 Then turn into the first street on your right. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf.

40 Then drive straight through the next intersection. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt.

40 Excuse me, how do I get to the airport? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld?

40 It is best if you take the underground / subway (am.). U kunt beter met de metro gaan.

40 Simply get out at the last stop. U rijdt gewoon tot het eindstation.

41 Is the market open on Sundays? Is de markt zondags geopend?

41 Is the fair open on Mondays? Is de beurs ’s maandags geopend?

41 Is the exhibition open on Tuesdays? Is de tentoonstelling dinsdags geopend?

41 Is the zoo open on Wednesdays? Is de dierentuin ’s woensdags geopend?

41 Is the museum open on Thursdays? Is het museum donderdags geopend?

41 Is the gallery open on Fridays? Is de galerie vrijdags geopend?

41 Can one take photographs? Mag men foto’s maken?

41 Does one have to pay an entrance fee? Moet men toegang betalen?

41 How much is the entrance fee? Wat is de toegangsprijs?

41 Is there a discount for groups? Is er korting voor groepen?

41 Is there a discount for children? Is er korting voor kinderen?

41 Is there a discount for students? Is er korting voor studenten?

41 What building is that? Wat voor een gebouw is dat?

41 How old is the building? Hoe oud is dat gebouw?

41 Who built the building? Wie heeft dat gebouw gebouwd?

41 I’m interested in architecture. Ik interesseer me voor architectuur.

41 I’m interested in art. Ik interesseer me voor kunst.

41 I’m interested in paintings. Ik interesseer me voor schilderkunst

42 Is the market open on Sundays? Is de markt zondags geopend?

42 Is the fair open on Mondays? Is de beurs ’s maandags geopend?

42 Is the exhibition open on Tuesdays? Is de tentoonstelling dinsdags geopend?

42 Is the zoo open on Wednesdays? Is de dierentuin ’s woensdags geopend?



42 Is the museum open on Thursdays? Is het museum donderdags geopend?

42 Is the gallery open on Fridays? Is de galerie vrijdags geopend?

42 Can one take photographs? Mag men foto’s maken?

42 Does one have to pay an entrance fee? Moet men toegang betalen?

42 How much is the entrance fee? Wat is de toegangsprijs?

42 Is there a discount for groups? Is er korting voor groepen?

42 Is there a discount for children? Is er korting voor kinderen?

42 Is there a discount for students? Is er korting voor studenten?

42 What building is that? Wat voor een gebouw is dat?

42 How old is the building? Hoe oud is dat gebouw?

42 Who built the building? Wie heeft dat gebouw gebouwd?

42 I’m interested in architecture. Ik interesseer me voor architectuur.

42 I’m interested in art. Ik interesseer me voor kunst.

42 I’m interested in paintings. Ik interesseer me voor schilderkunst

43 The zoo is there. Daar is de dierentuin.

43 The giraffes are there. Daar zijn de giraffen.

43 Where are the bears? Waar zijn de beren?

43 Where are the elephants? Waar zijn de olifanten?

43 Where are the snakes? Waar zijn de slangen?

43 Where are the lions? Waar zijn de leeuwen?

43 I have a camera. Ik heb een fototoestel.

43 I also have a video camera. Ik heb ook een video camera.

43 Where can I find a battery? Waar is een batterij?

43 Where are the penguins? Waar zijn de pinguïns?

43 Where are the kangaroos? Waar zijn de kangoeroes?

43 Where are the rhinos? Waar zijn de neushoorns?

43 Where is the toilet / restroom (am.)? Waar is het toilet?

43 There is a café over there. Daar is een café.

43 There is a restaurant over there. Daar is een restaurant.

43 Where are the camels? Waar zijn de kamelen?

43 Where are the gorillas and the zebras? Waar zijn de gorilla’s en de zebra’s?

43 Where are the tigers and the crocodiles? Waar zijn de tijgers en de krokodillen?

44 Is there a disco here? Is hier een discotheek?
44 Is there a nightclub here? Is hier een nachtclub?
44 Is there a pub here? Is hier een kroeg?
44 What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? Wat speelt er vanavond in de schouwburg?
44 What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Wat draait er vanavond in de bioscoop?
44 What’s on TV this evening? Wat is er vanavond op televisie?
44 Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? Zijn er nog kaartjes voor het theater?
44 Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop?
44 Are tickets for the football / soccer am. game still available? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd?
44 I want to sit in the back. Ik wil graag helemaal achterin zitten.
44 I want to sit somewhere in the middle. Ik wil graag ergens in het midden zitten.
44 I want to sit at the front. Ik wil graag helemaal vooraan zitten.
44 Could you recommend something? Kunt u mij iets aanbevelen?
44 When does the show begin? Wanneer begint de voorstelling?
44 Can you get me a ticket? Kunt u voor een kaartje zorgen?
44 Is there a golf course nearby? Is er hier in de buurt een golfbaan?
44 Is there a tennis court nearby? Is er hier in de buurt een tennisbaan?
44 Is there an indoor swimming pool nearby? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad?
45 We want to go to the cinema. We willen naar de bioscoop.

45 A good film is playing today. Vandaag draait er een goede film.

45 The film is brand new. De film is helemaal nieuw.

45 Where is the cash register? Waar is de kassa?

45 Are seats still available? Zijn er nog plaatsen vrij?

45 How much are the admission tickets? Hoeveel kosten de kaartjes?

45 When does the show begin? Wanneer begint de voorstelling?

45 How long is the film? Hoe lang duurt de film?

45 Can one reserve tickets? Kan men ook kaartjes reserveren?

45 I want to sit at the back. Ik wil graag achterin zitten.

45 I want to sit at the front. Ik wil graag vooraan zitten.

45 I want to sit in the middle. Ik wil graag in het midden zitten.

45 The film was exciting. De film was spannend.

45 The film was not boring. De film was niet saai.

45 But the book on which the film was based was better. Maar het boek was beter dan de film.

45 How was the music? Hoe was de muziek?

45 How were the actors? Hoe waren de acteurs?

45 Were there English subtitles? Waren er Engelse ondertitels?

46 Is this seat taken? Is deze plaats vrij?

46 May I sit with you? Mag ik bij u komen zitten?

46 Sure. Graag.

46 How do you like the music? Hoe vindt u die muziek?

46 A little too loud. Een beetje te hard.

46 But the band plays very well. Maar de band speelt heel goed.



46 Do you come here often? Komt u vaker hier?

46 No, this is the first time. Nee, dit is de eerste keer.

46 I’ve never been here before. Ik ben hier nog nooit geweest.

46 Would you like to dance? Danst u?

46 Maybe later. Later misschien.

46 I can’t dance very well. Ik kan niet zo goed dansen.

46 It’s very easy. Dat is heel eenvoudig.

46 I’ll show you. Ik laat het u zien.

46 No, maybe some other time. Nee, liever een andere keer.

46 Are you waiting for someone? Wacht u op iemand?

46 Yes, for my boyfriend. Ja, op mijn vriend.

46 There he is! Daar komt hij net aan!

47 You have to pack our suitcase! Je moet onze koffer inpakken!

47 Don’t forget anything! Je mag niets vergeten!

47 You need a big suitcase! Je hebt een grote koffer nodig!

47 Don’t forget your passport! Vergeet je paspoort niet!

47 Don’t forget your ticket! Vergeet je vliegticket niet!

47 Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergeet je reischeques niet!

47 Take some suntan lotion with you. Neem zonnecrême mee.

47 Take the sun-glasses with you. Neem je zonnebril mee.

47 Take the sun hat with you. Neem je zonnehoed mee.

47 Do you want to take a road map? Wil je een plattegrond meenemen?

47 Do you want to take a travel guide? Wil je een reisgids meenemen?

47 Do you want to take an umbrella? Wil je een paraplu meenemen?

47 Remember to take pants, shirts and socks. Vergeet de broeken, de hemden, en de sokken niet.

47 Remember to take ties, belts and sports jackets. Vergeet de dassen, de riemen, en de colberts niet.

47 Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Vergeet de pyjama’s, de nachthemden, en de T-shirts niet.

47 You need shoes, sandals and boots. Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig.

47 You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig.

47 You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Je hebt een kam, een tandenborstel, en tandpasta nodig.

48 Is the beach clean? Is het strand schoon?

48 Can one swim there? Kan men daar zwemmen?

48 Isn’t it dangerous to swim there? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen?

48 Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kun je hier een parasol huren?

48 Can one rent a deck chair here? Kun je hier een ligstoel huren?

48 Can one rent a boat here? Kun je hier een boot huren?

48 I would like to surf. Ik zou graag willen surfen.

48 I would like to dive. Ik zou graag willen duiken.

48 I would like to water ski. Ik zou graag willen waterskiën.

48 Can one rent a surfboard? Kun je een surfplank huren?

48 Can one rent diving equipment? Kun je een duikuitrusting huren?

48 Can one rent water skis? Kun je waterski’s huren?

48 I’m only a beginner. Ik ben nog maar een beginneling.

48 I’m moderately good. Ik hoor bij de middelmaat.

48 I’m pretty good at it. Dat kan ik goed.

48 Where is the ski lift? Waar is de skilift?

48 Do you have skis? Heb je dan ski’s bij je?

48 Do you have ski boots? Heb je dan skischoenen bij je?

49 Do you exercise? Sport jij?

49 Yes, I need some exercise. Ja, ik moet bewegen.

49 I am a member of a sports club. Ik ga naar een sportschool.

49 We play football / soccer (am.). We spelen voetbal.

49 We swim sometimes. We zwemmen af en toe.

49 Or we cycle. Of we fietsen.

49 There is a football / soccer (am.) stadium in our city. Er is een voetbalstadion in onze stad.

49 There is also a swimming pool with a sauna. Er is ook een zwembad met sauna.

49 And there is a golf course. En een golfbaan.

49 What is on TV? Wat is er op televisie?

49 There is a football / soccer (am.) match on now. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang.

49 The German team is playing against the English one. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse.

49 Who is winning? Wie is er aan het winnen?

49 I have no idea. Ik heb geen idee.

49 It is currently a tie. Momenteel spelen ze gelijk.

49 The referee is from Belgium. De scheidsrechter komt uit België.

49 Now there is a penalty. Dit is een strafschop.

49 Goal! One – zero! Goal! Een – nul!

50 It is hot today. Het is heet vandaag.

50 Shall we go to the swimming pool? Laat ons naar het zwembad gaan.

50 Do you feel like swimming? Heb je zin om te zwemmen?

50 Do you have a towel? Heb je een handdoek?

50 Do you have swimming trunks? Heb je een zwembroek?

50 Do you have a bathing suit? Heb je een badpak?

50 Can you swim? Kun je zwemmen?

50 Can you dive? Kun je duiken?



50 Can you jump in the water? Kun je in het water springen?

50 Where is the shower? Waar is de douche?

50 Where is the changing room? Waar is het kleedhokje?

50 Where are the swimming goggles? Waar is de zwembril?

50 Is the water deep? Is het water diep?

50 Is the water clean? Is het water schoon?

50 Is the water warm? Is het water warm?

50 I am freezing. Ik heb het koud.

50 The water is too cold. Het water is te koud.

50 I am getting out of the water now. Ik ga nu uit het water.

51 I want to go to the library. Ik wil naar de bibliotheek.

51 I want to go to the bookstore. Ik wil naar de boekhandel.

51 I want to go to the newspaper stand. Ik wil naar de krantenwinkel.

51 I want to borrow a book. Ik wil een boek lenen.

51 I want to buy a book. Ik wil een boek kopen.

51 I want to buy a newspaper. Ik wil een krant kopen.

51 I want to go to the library to borrow a book. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen.

51 I want to go to the bookstore to buy a book. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen.

51 I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen.

51 I want to go to the optician. Ik wil naar de opticien.

51 I want to go to the supermarket. Ik wil naar de supermarkt.

51 I want to go to the bakery. Ik wil naar de bakker.

51 I want to buy some glasses. Ik wil een bril kopen.

51 I want to buy fruit and vegetables. Ik wil groenten en fruit kopen.

51 I want to buy rolls and bread. Ik wil broodjes en brood kopen.

51 I want to go to the optician to buy glasses. Ik wil naar de opticiën om een bril te kopen.

51 I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen.

51 I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen.

52 Shall we go to the department store? Zullen we naar een winkelcentrum gaan?

52 I have to go shopping. Ik moet gaan winkelen.

52 I want to do a lot of shopping. Ik wil veel inkopen.

52 Where are the office supplies? Waar zijn de kantoorartikelen?

52 I need envelopes and stationery. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig.

52 I need pens and markers. Ik heb pennen en viltstiften nodig.

52 Where is the furniture? Waar zijn de meubels?

52 I need a cupboard and a chest of drawers. Ik heb een kast en een commode nodig.

52 I need a desk and a bookshelf. Ik heb een bureau en een plank nodig.

52 Where are the toys? Waar is het speelgoed?

52 I need a doll and a teddy bear. Ik heb een pop en een teddybeer nodig.

52 I need a football and a chess board. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig.

52 Where are the tools? Waar is het gereedschap?

52 I need a hammer and a pair of pliers. Ik heb een hamer en een tang nodig.

52 I need a drill and a screwdriver. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig.

52 Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Waar is de juweliersafdeling?

52 I need a chain and a bracelet. Ik heb een halsketting en een armband nodig.

52 I need a ring and earrings. Ik heb een ring en oorbellen nodig.

53 We’re looking for a sports shop. Wij zoeken een sportwinkel.

53 We’re looking for a butcher shop. Wij zoeken een slagerij.

53 We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wij zoeken een apotheek.

53 We want to buy a football. Wij willen namelijk een voetbal kopen.

53 We want to buy salami. Wij willen namelijk salami kopen.

53 We want to buy medicine. Wij willen namelijk medicijnen kopen.

53 We’re looking for a sports shop to buy a football. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen.

53 We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen.

53 We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen.

53 I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ik zoek een juwelier.

53 I’m looking for a photo equipment store. Ik zoek een fotowinkel.

53 I’m looking for a confectionery. Ik zoek een banketbakkerij.

53 I actually plan to buy a ring. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen.

53 I actually plan to buy a roll of film. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen.

53 I actually plan to buy a cake. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen.

53 I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen.

53 I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen.

53 I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen.

54 I want to buy a present. Ik wil graag een cadeautje kopen.

54 But nothing too expensive. Maar niet iets al te duurs.

54 Maybe a handbag? Misschien een handtas?

54 Which color would you like? Welke kleur wilt u?

54 Black, brown or white? Zwart, bruin of wit?

54 A large one or a small one? Een grote of een kleine?

54 May I see this one, please? Mag ik deze eens zien?

54 Is it made of leather? Is die van leer?

54 Or is it made of plastic? Of is die van kunststof?

54 Of leather, of course. Van leer, natuurlijk.



54 This is very good quality. Dat is een bijzonder goede kwaliteit.

54 And the bag is really very reasonable. En de tas is echt heel voordelig.

54 I like it. Die vind ik mooi.

54 I’ll take it. Die neem ik.

54 Can I exchange it if needed? Kan ik hem eventueel ruilen?

54 Of course. Vanzelfsprekend.

54 We’ll gift wrap it. Wij pakken hem als cadeau in.

54 The cashier is over there. Daar is de kassa.

55 What do you do for a living? Wat voor werk doet u?

55 My husband is a doctor. Mijn man werkt als arts.

55 I work as a nurse part-time. Ik werk parttime als verpleegster.

55 We will soon receive our pension. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen.

55 But taxes are high. Maar de belastingen zijn hoog.

55 And health insurance is expensive. En de ziektekostenverzekering is duur.

55 What would you like to become some day? Wat wil je worden?

55 I would like to become an engineer. Ik wil graag ingenieur worden.

55 I want to go to college. Ik wil naar de universiteit gaan.

55 I am an intern. Ik ben stagiaire.

55 I do not earn much. Ik verdien niet veel.

55 I am doing an internship abroad. Ik loop stage in het buitenland.

55 That is my boss. Dit is mijn baas.

55 I have nice colleagues. Ik heb leuke collega’s.

55 We always go to the cafeteria at noon. We gaan iedere middag naar de kantine.

55 I am looking for a job. Ik ben op zoek naar een baan.

55 I have already been unemployed for a year. Ik ben al een jaar werkloos.

55 There are too many unemployed people in this country. Er zijn te vele werklozen in dit land.

56 to feel like / want to zin hebben

56 We feel like. / We want to. Wij hebben zin.

56 We don’t feel like. / We do’t want to. Wij hebben geen zin.

56 to be afraid bang zijn

56 I’m afraid. Ik ben bang.

56 I am not afraid. Ik ben niet bang.

56 to have time tijd hebben

56 He has time. Hij heeft tijd.

56 He has no time. Hij heeft geen tijd.

56 to be bored zich vervelen

56 She is bored. Zij verveelt zich.

56 She is not bored. Zij verveelt zich niet.

56 to be hungry honger hebben

56 Are you hungry? Hebben jullie honger?

56 Aren’t you hungry? Hebben jullie geen honger?

56 to be thirsty dorst hebben

56 They are thirsty. Zij hebben dorst.

56 They are not thirsty. Zij hebben geen dorst

57 I have a doctor’s appointment. Ik heb een afspraak bij de dokter.

57 I have the appointment at ten o’clock. Ik heb om tien uur (’s ochtends) een afspraak.

57 What is your name? Wat is uw naam?

57 Please take a seat in the waiting room. Wilt u in de wachtkamer plaats nemen?

57 The doctor is on his way. De dokter komt er zo aan.

57 What insurance company do you belong to? Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd?

57 What can I do for you? Wat kan ik voor u doen?

57 Do you have any pain? Heeft u pijn?

57 Where does it hurt? Waar doet het zeer?

57 I always have back pain. Ik heb altijd rugpijn.

57 I often have headaches. Ik heb vaak hoofdpijn.

57 I sometimes have stomach aches. Ik heb af en toe buikpijn.

57 Remove your top! Kunt u uw hemd uittrekken?

57 Lie down on the examining table. Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen!

57 Your blood pressure is okay. Uw bloeddruk is in orde.

57 I will give you an injection. Ik geef u een injectie.

57 I will give you some pills. Ik schrijf u pillen voor.

57 I am giving you a prescription for the pharmacy. Ik geef u een recept voor de apotheek.

58 I am drawing a man. Ik ben een man aan het tekenen.

58 First the head. Eerst het hoofd.

58 The man is wearing a hat. De man draagt een hoed.

58 One cannot see the hair. Je kan zijn haar niet zien.

58 One cannot see the ears either. Je kan ook zijn oren niet zien.

58 One cannot see his back either. Je kan ook zijn rug niet zien.

58 I am drawing the eyes and the mouth. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen.

58 The man is dancing and laughing. De man danst en lacht.

58 The man has a long nose. De man heeft een lange neus.

58 He is carrying a cane in his hands. Hij draagt een stok in zijn handen.

58 He is also wearing a scarf around his neck. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek.

58 It is winter and it is cold. Het is winter en het is koud.



58 The arms are athletic. De armen zijn gespierd.

58 The legs are also athletic. De benen zijn ook gespierd.

58 The man is made of snow. De man is van sneeuw.

58 He is neither wearing pants nor a coat. Hij draagt geen broek en geen jas.

58 But the man is not freezing. Maar de man bevriest niet.

58 He is a snowman. Hij is een sneeuwman.

59 Where is the nearest post office? Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor?

59 Is the post office far from here? Is het ver naar het volgende postkantoor?

59 Where is the nearest mail box? Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus?

59 I need a couple of stamps. Ik heb een paar postzegels nodig.

59 For a card and a letter. Voor een kaart en een brief.

59 How much is the postage to America? Hoe duur is de port naar Amerika?

59 How heavy is the package? Hoe zwaar is dat pakket?

59 Can I send it by air mail? Kan ik het per luchtpost sturen?

59 How long will it take to get there? Hoe lang duurt het voor het aankomt?

59 Where can I make a call? Waar kan ik telefoneren?

59 Where is the nearest telephone booth? Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel?

59 Do you have calling cards? Heeft u telefoonkaarten?

59 Do you have a telephone directory? Heeft u een telefoonboek?

59 Do you know the area code for Austria? Kent u het landnummer van Oostenrijk?

59 One moment, I’ll look it up. Een ogenblik, ik zoek het op.

59 The line is always busy. De lijn is steeds bezet.

59 Which number did you dial? Welk nummer heeft u gekozen?

59 You have to dial a zero first! U moet eerst een nul kiezen

60 I would like to open an account. Ik wil graag een rekening openen.

60 Here is my passport. Hier is mijn paspoort.

60 And here is my address. En hier is mijn adres.

60 I want to deposit money in my account. Ik wil graag geld op mijn rekening storten.

60 I want to withdraw money from my account. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen.

60 I want to pick up the bank statements. Ik wil graag de rekeningafschriften afhalen.

60 I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ik wil graag een reischeque verzilveren.

60 What are the fees? Hoe hoog zijn de kosten?

60 Where should I sign? Waar moet ik tekenen?

60 I’m expecting a transfer from Germany. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland.

60 Here is my account number. Hier is mijn rekeningnummer.

60 Has the money arrived? Is het geld aangekomen?

60 I want to change money. Ik wil dit geld graag wisselen.

60 I need US-Dollars. Ik heb amerikaanse dollars nodig.

60 Could you please give me small notes / bills (am.)? Kunt u mij kleine biljetten geven?

60 Is there a cashpoint / an ATM (am.)? Is hier een geldautomaat?

60 How much money can one withdraw? Hoeveel geld kun je hier opnemen?

60 Which credit cards can one use? Welke kredietkaarten kun je hier gebruiken?

61 The first month is January. De eerste maand is januari.

61 The second month is February. De tweede maand is februari.

61 The third month is March. De derde maand is maart.

61 The fourth month is April. De vierde maand is april.

61 The fifth month is May. De vijfde maand is mei.

61 The sixth month is June. De zesde maand is juni.

61 Six months make half a year. Zes maanden zijn een half jaar.

61 January, February, March, januari, februari, maart,

61 April, May and June. april, mei en juni.

61 The seventh month is July. De zevende maand is juli.

61 The eighth month is August. De achtste maand is augustus.

61 The ninth month is September. De negende maand is september.

61 The tenth month is October. De tiende maand is oktober.

61 The eleventh month is November. De elfde maand is november.

61 The twelfth month is December. De twaalfde maand is december.

61 Twelve months make a year. Twaalf maanden zijn een jaar.

61 July, August, September, juli, augustus, september,

61 October, November and December. oktober, november en december.

62 to learn leren

62 Do the students learn a lot? Leren de leerlingen veel?

62 No, they learn a little. Nee, ze leren weinig.

62 to ask vragen

62 Do you often ask the teacher questions? Vraagt u het vaak aan de leraar?

62 No, I don’t ask him questions often. Nee, ik vraag het hem niet vaak.

62 to reply antwoorden

62 Please reply. Antwoord, a.u.b.

62 I reply. Ik antwoord.

62 to work werken

62 Is he working right now? Werkt hij nu?

62 Yes, he is working right now. Ja, hij werkt nu.

62 to come komen

62 Are you coming? Komt u?



62 Yes, we are coming soon. Ja, wij komen zo meteen.

62 to live wonen

62 Do you live in Berlin? Woont u in Berlijn?

62 Yes, I live in Berlin. Ja, ik woon in Berlijn.

63 I have a hobby. Ik heb een hobby.

63 I play tennis. Ik tennis.

63 Where is the tennis court? Waar is er een tennisbaan?

63 Do you have a hobby? Heb je een hobby?

63 I play football / soccer (am.). Ik voetbal.

63 Where is the football / soccer (am.) field? Waar is er een voetbalveld?

63 My arm hurts. Mijn arm doet pijn.

63 My foot and hand also hurt. Mijn voet en hand doen ook pijn.

63 Is there a doctor? Waar is er een dokter?

63 I have a car / an automobile. Ik heb een auto.

63 I also have a motorcycle. Ik heb ook een motor.

63 Where could I park? Waar is er een parkeerterrein?

63 I have a sweater. Ik heb een trui.

63 I also have a jacket and a pair of jeans. Ik heb ook een jas en een jeans.

63 Where is the washing machine? Waar is de wasmachine?

63 I have a plate. Ik heb een bord.

63 I have a knife, a fork and a spoon. Ik heb een mes, een vork en een lepel.

63 Where is the salt and pepper? Waar zijn de zout en peper?

64 I don’t understand the word. Ik begrijp dat woord niet.

64 I don’t understand the sentence. Ik begrijp de zin niet.

64 I don’t understand the meaning. Ik begrijp de betekenis niet.

64 the teacher de leraar

64 Do you understand the teacher? Begrijpt u de leraar?

64 Yes, I understand him well. Ja, ik begrijp hem goed.

64 the teacher de lerares

64 Do you understand the teacher? Begrijpt u de lerares?

64 Yes, I understand her well. Ja, ik begrijp haar goed.

64 the people de mensen

64 Do you understand the people? Verstaat u die mensen?

64 No, I don’t understand them so well. Nee, ik versta ze niet zo goed.

64 the girlfriend de vriendin

64 Do you have a girlfriend? Heeft u een vriendin?

64 Yes, I do. Ja, ik heb er een.

64 the daughter de dochter

64 Do you have a daughter? Heeft u een dochter?

64 No, I don’t. Nee, ik heb er geen.

65 Is the ring expensive? Is de ring duur?

65 No, it costs only one hundred Euros. Nee, hij kost maar honderd euro.

65 But I have only fifty. Maar ik heb er maar vijftig.

65 Are you finished? Ben je al klaar?

65 No, not yet. Nee, nog niet.

65 But I’ll be finished soon. Maar ik ben zo klaar.

65 Do you want some more soup? Wil je nog soep?

65 No, I don’t want anymore. Nee, ik wil er geen meer.

65 But another ice cream. Maar nog wel een ijsje.

65 Have you lived here long? Woon je hier al lang?

65 No, only for a month. Nee, pas een maand.

65 But I already know a lot of people. Maar ik ken al veel mensen.

65 Are you driving home tomorrow? Ga je morgen naar huis?

65 No, only on the weekend. Nee, pas in het weekend.

65 But I will be back on Sunday. Maar ik kom zondag al terug.

65 Is your daughter an adult? Is je dochter al volwassen?

65 No, she is only seventeen. Nee, ze is pas zeventien.

65 But she already has a boyfriend. Maar ze heeft al een vriend.

66 I – my ik – mijn

66 I can’t find my key. Ik vind mijn sleutel niet.

66 I can’t find my ticket. Ik vind mijn treinkaartje niet.

66 you – your jij – jouw / je

66 Have you found your key? Heb je je sleutel gevonden?

66 Have you found your ticket? Heb je je treinkaartje gevonden?

66 he – his hij – zijn

66 Do you know where his key is? Weet je waar zijn sleutel is?

66 Do you know where his ticket is? Weet je waar zijn treinkaartje is?

66 she – her zij – haar

66 Her money is gone. Haar geld is weg.

66 And her credit card is also gone. En haar kredietkaart is ook weg.

66 we – our wij – ons

66 Our grandfather is ill. Onze opa is ziek.

66 Our grandmother is healthy. Onze oma is gezond.

66 you – your jullie – jullie



66 Children, where is your father? Kinderen, waar is jullie vader?

66 Children, where is your mother? Kinderen, waar is jullie moeder?

67 the glasses de bril

67 He has forgotten his glasses. Hij is zijn bril vergeten.

67 Where has he left his glasses? Waar ligt zijn bril dan?

67 the clock de klok

67 His clock isn’t working. Zijn horloge is kapot.

67 The clock hangs on the wall. De klok hangt aan de muur.

67 the passport het paspoort

67 He has lost his passport. Hij is zijn paspoort verloren.

67 Where is his passport then? Waar heeft hij zijn paspoort dan?

67 they – their zij – hun

67 The children cannot find their parents. De kinderen kunnen hun ouders niet vinden.

67 Here come their parents! Maar daar komen hun ouders al aan!

67 you – your u – uw

67 How was your trip, Mr. Miller? Hoe was uw reis, meneer Müller?

67 Where is your wife, Mr. Miller? Waar is uw vrouw, meneer Müller?

67 you – your u – uw

67 How was your trip, Mrs. Smith? Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt?

67 Where is your husband, Mrs. Smith? Waar is uw man, mevrouw Schmidt?

68 big and small groot en klein

68 The elephant is big. De olifant is groot.

68 The mouse is small. De muis is klein.

68 dark and bright donker en licht

68 The night is dark. De nacht is donker.

68 The day is bright. De dag is licht.

68 old and young oud en jong

68 Our grandfather is very old. Onze grootvader is heel oud.

68 70 years ago he was still young. 70 jaar geleden was hij nog jong.

68 beautiful and ugly mooi en lelijk

68 The butterfly is beautiful. De vlinder is mooi.

68 The spider is ugly. De spin is lelijk.

68 fat and thin dik en dun

68 A woman who weighs a hundred kilos is fat. Een vrouw van 100 kilo is dik.

68 A man who weighs fifty kilos is thin. Een man van 50 kilo is dun.

68 expensive and cheap duur en goedkoop

68 The car is expensive. De auto is duur.

68 The newspaper is cheap. De krant is goedkoop.

69 I need a bed. Ik heb een bed nodig.

69 I want to sleep. Ik wil slapen.

69 Is there a bed here? Is er hier een bed?

69 I need a lamp. Ik heb een lamp nodig.

69 I want to read. Ik wil lezen.

69 Is there a lamp here? Is er hier een lamp?

69 I need a telephone. Ik heb een telefoon nodig.

69 I want to make a call. Ik wil bellen.

69 Is there a telephone here? Is er hier een telefoon?

69 I need a camera. Ik heb een camera nodig.

69 I want to take photographs. Ik wil foto’s maken.

69 Is there a camera here? Is er hier een camera?

69 I need a computer. Ik heb een computer nodig.

69 I want to send an email. Ik wil een e-mail sturen.

69 Is there a computer here? Is er hier een computer?

69 I need a pen. Ik heb een pen nodig.

69 I want to write something. Ik wil iets opschrijven.

69 Is there a sheet of paper and a pen here? Is er hier een blad papier en een pen?

70 Would you like to smoke? Wilt u roken?

70 Would you like to dance? Wilt u dansen?

70 Would you like to go for a walk? Wilt u wandelen?

70 I would like to smoke. Ik wil graag roken.

70 Would you like a cigarette? Wil je een sigaret?

70 He wants a light. Hij wil een vuurtje.

70 I want to drink something. Ik wil graag iets drinken.

70 I want to eat something. Ik wil graag iets eten.

70 I want to relax a little. Ik wil graag een beetje uitrusten.

70 I want to ask you something. Ik wil u graag iets vragen.

70 I want to ask you for something. Ik wil u graag om iets vragen.

70 I want to treat you to something. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen.

70 What would you like? Wat wilt u graag?

70 Would you like a coffee? Wilt u koffie?

70 Or do you prefer a tea? Of wilt u liever thee?

70 We want to drive home. Wij willen graag naar huis rijden.

70 Do you want a taxi? Willen jullie een taxi?

70 They want to make a call. Zij willen graag telefoneren.



71 What do you want to do? Wat willen jullie?

71 Do you want to play football / soccer (am.)? Willen jullie voetballen?

71 Do you want to visit friends? Willen jullie vrienden bezoeken?

71 to want willen

71 I don’t want to arrive late. Ik wil niet te laat komen.

71 I don’t want to go there. Ik wil niet weggaan.

71 I want to go home. Ik wil naar huis gaan.

71 I want to stay at home. Ik wil thuis blijven.

71 I want to be alone. Ik wil alleen zijn.

71 Do you want to stay here? Wil je hier blijven?

71 Do you want to eat here? Wil je hier eten?

71 Do you want to sleep here? Wil je hier slapen?

71 Do you want to leave tomorrow? Wilt u morgen vertrekken?

71 Do you want to stay till tomorrow? Wilt u tot morgen blijven?

71 Do you want to pay the bill only tomorrow? Wilt u de rekening morgen pas betalen?

71 Do you want to go to the disco? Willen jullie naar de disco?

71 Do you want to go to the cinema? Willen jullie naar de bioscoop?

71 Do you want to go to a café? Willen jullie naar het café?

72 must moeten

72 I must post the letter. Ik moet de brief versturen.

72 I must pay the hotel. Ik moet het hotel betalen.

72 You must get up early. Je moet vroeg opstaan.

72 You must work a lot. Je moet veel werken.

72 You must be punctual. Je moet stipt zijn.

72 He must fuel / get petrol / get gas (am.). Hij moet tanken.

72 He must repair the car. Hij moet de auto repareren.

72 He must wash the car. Hij moet de auto wassen.

72 She must shop. Zij moet inkopen doen.

72 She must clean the apartment. Zij moet de woning schoonmaken.

72 She must wash the clothes. Zij moet de was doen.

72 We must go to school at once. Wij moeten zo meteen naar school.

72 We must go to work at once. Wij moeten zo meteen naar het werk.

72 We must go to the doctor at once. Wij moeten zo meteen naar de dokter.

72 You must wait for the bus. Jullie moeten op de bus wachten.

72 You must wait for the train. Jullie moeten op de trein wachten.

72 You must wait for the taxi. Jullie moeten op de taxi wachten.

73 Are you already allowed to drive? Mag jij al autorijden?

73 Are you already allowed to drink alcohol? Mag jij al alcohol drinken?

73 Are you already allowed to travel abroad alone? Mag jij al alleen naar het buitenland?

73 may / to be allowed mogen

73 May we smoke here? Mogen we hier roken?

73 Is smoking allowed here? Mag je hier roken?

73 May one pay by credit card? Kan je met een kredietkaart betalen?

73 May one pay by cheque / check (am.)? Kan je met een cheque betalen?

73 May one only pay in cash? Kan je alleen maar contant betalen?

73 May I just make a call? Mag ik even telefoneren?

73 May I just ask something? Mag ik even iets vragen?

73 May I just say something? Mag ik even iets zeggen?

73 He is not allowed to sleep in the park. Hij mag niet in het park slapen.

73 He is not allowed to sleep in the car. Hij mag niet in de auto slapen.

73 He is not allowed to sleep at the train station. Hij mag niet in het station slapen.

73 May we take a seat? Mogen we gaan zitten?

73 May we have the menu? Mogen we de menukaart zien?

73 May we pay separately? Mogen we apart betalen?

74 Can you cut my hair? Kunt u mijn haar knippen?

74 Not too short, please. Niet te kort graag.

74 A bit shorter, please. Iets korter graag.

74 Can you develop the pictures? Kunt u de foto’s ontwikkelen?

74 The pictures are on the CD. De foto’s staan op CD.

74 The pictures are in the camera. De foto’s zitten in de camera.

74 Can you fix the clock? Kunt u de klok repareren?

74 The glass is broken. Het glas is gebroken.

74 The battery is dead / empty. De batterij is leeg.

74 Can you iron the shirt? Kunt u het hemd strijken?

74 Can you clean the pants / trousers? Kunt u de broek schoonmaken?

74 Can you fix the shoes? Kunt u de schoenen repareren?

74 Do you have a light? Kunt u mij een vuurtje geven?

74 Do you have a match or a lighter? Heeft u een lucifer of een aansteker?

74 Do you have an ashtray? Heeft u een asbak?

74 Do you smoke cigars? Rookt u sigaren?

74 Do you smoke cigarettes? Rookt u sigaretten?

74 Do you smoke a pipe? Rookt u pijp?

75 Why aren’t you coming? Waarom komt u niet?

75 The weather is so bad. Het weer is zo slecht.



75 I am not coming because the weather is so bad. Ik kom niet, omdat het weer zo slecht is.

75 Why isn’t he coming? Waarom komt hij niet?

75 He isn’t invited. Hij is niet uitgenodigd.

75 He isn’t coming because he isn’t invited. Hij komt niet, omdat hij niet is uitgenodigd.

75 Why aren’t you coming? Waarom kom je niet?

75 I have no time. Ik heb geen tijd.

75 I am not coming because I have no time. Ik kom niet, omdat ik geen tijd heb.

75 Why don’t you stay? Waarom blijf je niet?

75 I still have to work. Ik moet nog werken.

75 I am not staying because I still have to work. Ik blijf niet, omdat ik nog moet werken.

75 Why are you going already? Waarom gaat u al weg?

75 I am tired. Ik ben moe.

75 I’m going because I’m tired. Ik ga weg, omdat ik moe ben.

75 Why are you going already? Waarom vertrekt u al?

75 It is already late. Het is al laat.

75 I’m going because it is already late. Ik vertrek, omdat het al laat is

76 Why didn’t you come? Waarom ben je niet gekomen?

76 I was ill. Ik was ziek.

76 I didn’t come because I was ill. Ik ben niet gekomen, omdat ik ziek was.

76 Why didn’t she come? Waarom is ze niet gekomen?

76 She was tired. Ze was moe.

76 She didn’t come because she was tired. Ze is niet gekomen, omdat ze moe was.

76 Why didn’t he come? Waarom is hij niet gekomen?

76 He wasn’t interested. Hij had geen zin.

76 He didn’t come because he wasn’t interested. Hij is niet gekomen, omdat hij geen zin had.

76 Why didn’t you come? Waarom zijn jullie niet gekomen?

76 Our car is damaged. Onze auto is kapot.

76 We didn’t come because our car is damaged. Wij zijn niet gekomen, omdat onze auto kapot is.

76 Why didn’t the people come? Waarom zijn die mensen niet gekomen?

76 They missed the train. Zij hebben de trein gemist.

76 They didn’t come because they missed the train. Zij zijn niet gekomen, omdat ze de trein gemist hebben.

76 Why didn’t you come? Waarom ben je niet gekomen?

76 I was not allowed to. Ik mocht niet.

76 I didn’t come because I was not allowed to. Ik ben niet gekomen, omdat ik niet mocht

77 Why aren’t you eating the cake? Waarom eet u de taart niet op?

77 I must lose weight. Ik moet afvallen.

77 I’m not eating it because I must lose weight. Ik eet ze niet op, omdat ik moet afvallen.

77 Why aren’t you drinking the beer? Waarom drinkt u niet van het bier?

77 I have to drive. Ik moet nog rijden.

77 I’m not drinking it because I have to drive. Ik drink het niet, omdat ik nog moet rijden.

77 Why aren’t you drinking the coffee? Waarom drink je niet van de koffie?

77 It is cold. Het is koud.

77 I’m not drinking it because it is cold. Ik drink er niet van, omdat het koud is.

77 Why aren’t you drinking the tea? Waarom drink je niet van de thee?

77 I have no sugar. Ik heb geen suiker.

77 I’m not drinking it because I don’t have any sugar. Ik drink er niet van, omdat ik geen suiker heb.

77 Why aren’t you eating the soup? Waarom eet je niet van de soep?

77 I didn’t order it. Ik heb die niet besteld.

77 I’m not eating it because I didn’t order it. Ik eet er niet van, omdat ik het niet besteld heb.

77 Why don’t you eat the meat? Waarom eet je niet van het vlees?

77 I am a vegetarian. Ik ben vegetariër.

77 I’m not eating it because I am a vegetarian. Ik eet er niet van, omdat ik vegetariër ben.

78 an old lady een oude vrouw

78 a fat lady een dikke vrouw

78 a curious lady een nieuwsgierige vrouw

78 a new car een nieuwe auto

78 a fast car een snelle auto

78 a comfortable car een comfortabele auto

78 a blue dress een blauwe jurk

78 a red dress een rode jurk

78 a green dress een groene jurk

78 a black bag een zwarte tas

78 a brown bag een bruine tas

78 a white bag een witte tas

78 nice people aardige mensen

78 polite people beleefde mensen

78 interesting people interessante mensen

78 loving children lieve kinderen

78 cheeky children brutale kinderen

78 well behaved children brave kinderen

79 I am wearing a blue dress. Ik heb een blauwe jurk aan.

79 I am wearing a red dress. Ik heb een rode jurk aan.

79 I am wearing a green dress. Ik heb een groene jurk aan.

79 I’m buying a black bag. Ik koop een zwarte tas.



79 I’m buying a brown bag. Ik koop een bruine tas.

79 I’m buying a white bag. Ik koop een witte tas.

79 I need a new car. Ik heb een nieuwe auto nodig.

79 I need a fast car. Ik heb een snelle auto nodig.

79 I need a comfortable car. Ik heb een comfortabele auto nodig.

79 An old lady lives at the top. Daar boven woont een oude vrouw.

79 A fat lady lives at the top. Daar boven woont een dikke vrouw.

79 A curious lady lives below. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw.

79 Our guests were nice people. Onze gasten waren aardige mensen.

79 Our guests were polite people. Onze gasten waren beleefde mensen.

79 Our guests were interesting people. Onze gasten waren interessante mensen.

79 I have lovely children. Ik heb lieve kinderen.

79 But the neighbours have naughty children. Maar de buren hebben brutale kinderen.

79 Are your children well behaved? Zijn uw kinderen braaf?

80 She has a dog. Zij heeft een hond.

80 The dog is big. De hond is groot.

80 She has a big dog. Zij heeft een grote hond.

80 She has a house. Zij heeft een huis.

80 The house is small. Het huis is klein.

80 She has a small house. Zij heeft een klein huis.

80 He is staying in a hotel. Hij woont in een hotel.

80 The hotel is cheap. Het hotel is goedkoop.

80 He is staying in a cheap hotel. Hij woont in een goedkoop hotel.

80 He has a car. Hij heeft een auto.

80 The car is expensive. De auto is duur.

80 He has an expensive car. Hij heeft een dure auto.

80 He reads a novel. Hij leest een roman.

80 The novel is boring. De roman is saai.

80 He is reading a boring novel. Hij leest een saaie roman.

80 She is watching a movie. Zij kijkt naar een film.

80 The movie is exciting. De film is spannend.

80 She is watching an exciting movie. Zij kijkt naar een spannende film.

81 to write schrijven

81 He wrote a letter. Hij schreef een brief.

81 And she wrote a card. En zij schreef een kaart.

81 to read lezen

81 He read a magazine. Hij las een tijdschrift.

81 And she read a book. En zij las een boek.

81 to take nemen

81 He took a cigarette. Hij nam een sigaret.

81 She took a piece of chocolate. Zij nam een stuk chocola.

81 He was disloyal, but she was loyal. Hij was ontrouw, maar zij was trouw.

81 He was lazy, but she was hard-working. Hij was lui, maar zij was ijverig.

81 He was poor, but she was rich. Hij was arm, maar zij was rijk.

81 He had no money, only debts. Hij had geen geld, maar schulden.

81 He had no luck, only bad luck. Hij had geen geluk, maar pech.

81 He had no success, only failure. Hij had geen succes, maar tegenslag.

81 He was not satisfied, but dissatisfied. Hij was niet tevreden, maar ontevreden.

81 He was not happy, but sad. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig.

81 He was not friendly, but unfriendly. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek

82 Did you have to call an ambulance? Moest je een ziekenauto roepen?

82 Did you have to call the doctor? Moest je de arts roepen?

82 Did you have to call the police? Moest je de politie roepen?

82 Do you have the telephone number? I had it just now. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog.

82 Do you have the address? I had it just now. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog.

82 Do you have the city map? I had it just now. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog.

82 Did he come on time? He could not come on time. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen.

82 Did he find the way? He could not find the way. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden.

82 Did he understand you? He could not understand me. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen.

82 Why could you not come on time? Waarom kon je niet op tijd komen?

82 Why could you not find the way? Waarom kon je de weg niet vinden?

82 Why could you not understand him? Waarom kon je hem niet verstaan?

82 I could not come on time because there were no buses. Ik kon niet op tijd komen, omdat er geen bus reed.

82 I could not find the way because I had no city map. Ik kon de weg niet vinden, omdat ik geen plattegrond had.

82 I could not understand him because the music was so loud. Ik kon hem niet verstaan, omdat de muziek zo hard stond.

82 I had to take a taxi. Ik moest een taxi nemen.

82 I had to buy a city map. Ik moest een plattegrond kopen.

82 I had to switch off the radio. Ik moest de radio uitzetten.

83 to make a call telefoneren

83 I made a call. Ik heb getelefoneerd.

83 I was talking on the phone all the time. Ik heb de hele tijd getelefoneerd.

83 to ask vragen

83 I asked. Ik heb gevraagd.

83 I always asked. Ik heb steeds gevraagd.



83 to narrate vertellen

83 I narrated. Ik heb verteld.

83 I narrated the whole story. Ik heb het hele verhaal verteld.

83 to study leren

83 I studied. Ik heb geleerd.

83 I studied the whole evening. Ik heb de hele avond geleerd.

83 to work werken

83 I worked. Ik heb gewerkt.

83 I worked all day long. Ik heb de hele dag gewerkt.

83 to eat eten

83 I ate. Ik heb gegeten.

83 I ate all the food. Ik heb het eten helemaal opgegeten

84 to read lezen

84 I read. Ik heb gelezen.

84 I read the whole novel. Ik heb de hele roman gelezen.

84 to understand begrijpen

84 I understood. Ik heb begrepen.

84 I understood the whole text. Ik heb de hele tekst begrepen.

84 to answer antwoorden

84 I answered. Ik heb geantwoord.

84 I answered all the questions. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven.

84 I know that – I knew that. Ik weet dat – ik heb dat geweten.

84 I write that – I wrote that. Ik schrijf dat – ik heb dat geschreven.

84 I hear that – I heard that. Ik hoor dat – ik heb dat gehoord.

84 I’ll get it – I got it. Ik haal dat – ik heb dat gehaald.

84 I’ll bring that – I brought that. Ik breng dat – ik heb dat gebracht.

84 I’ll buy that – I bought that. Ik koop dat – ik heb dat gekocht.

84 I expect that – I expected that. Ik verwacht dat – ik heb dat verwacht.

84 I’ll explain that – I explained that. Ik leg dat uit – ik heb dat uitgelegd.

84 I know that – I knew that. Ik ken dat – ik heb dat gekend.

85 How much did you drink? Hoeveel heeft u gedronken?

85 How much did you work? Hoe lang heeft u gewerkt?

85 How much did you write? Hoeveel heeft u geschreven?

85 How did you sleep? Hoe heeft u geslapen?

85 How did you pass the exam? Hoe bent u voor het examen geslaagd?

85 How did you find the way? Hoe heeft u de weg gevonden?

85 Who did you speak to? Met wie heeft u gesproken?

85 With whom did you make an appointment? Met wie heeft u afgesproken?

85 With whom did you celebrate your birthday? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd?

85 Where were you? Waar bent u geweest?

85 Where did you live? Waar heeft u gewoond?

85 Where did you work? Waar heeft u gewerkt?

85 What did you suggest? Wat heeft u aanbevolen?

85 What did you eat? Wat heeft u gegeten?

85 What did you come to know? Wat heeft u ervaren?

85 How fast did you drive? Hoe hard heeft u gereden?

85 How long did you fly? Hoe lang heeft u gevlogen?

85 How high did you jump? Hoe hoog heeft u gesprongen?

86 Which tie did you wear? Welke stropdas heb je gedragen?

86 Which car did you buy? Welke auto heb je gekocht?

86 Which newspaper did you subscribe to? Op welke krant ben je geabonneerd?

86 Who did you see? Wie heeft u gezien?

86 Who did you meet? Wie heeft u ontmoet?

86 Who did you recognize? Wie heeft u herkend?

86 When did you get up? Wanneer bent u opgestaan?

86 When did you start? Wanneer bent u begonnen?

86 When did you finish? Wanneer bent u opgehouden?

86 Why did you wake up? Waarom bent u wakker geworden?

86 Why did you become a teacher? Waarom bent u leraar geworden?

86 Why did you take a taxi? Waarom heeft u een taxi genomen?

86 Where did you come from? Waar bent u vandaan gekomen?

86 Where did you go? Waar bent u naartoe gegaan?

86 Where were you? Waar bent u geweest?

86 Who did you help? Wie heb je geholpen?

86 Who did you write to? Wie heb je geschreven?

86 Who did you reply to? Wie heb je geantwoord?

87 We had to water the flowers. Wij moesten de bloemen besproeien.

87 We had to clean the apartment. Wij moesten het huis opruimen.

87 We had to wash the dishes. Wij moesten de afwas doen.

87 Did you have to pay the bill? Moesten jullie de rekening betalen?

87 Did you have to pay an entrance fee? Moesten jullie entree betalen?

87 Did you have to pay a fine? Moesten jullie een boete betalen?

87 Who had to say goodbye? Wie moest afscheid nemen?

87 Who had to go home early? Wie moest vroeg naar huis gaan?



87 Who had to take the train? Wie moest de trein nemen?

87 We did not want to stay long. Wij wilden niet lang blijven.

87 We did not want to drink anything. Wij wilden niets drinken.

87 We did not want to disturb you. Wij wilden niet storen.

87 I just wanted to make a call. Ik wilde net telefoneren.

87 I just wanted to call a taxi. Ik wilde een taxi bestellen.

87 Actually I wanted to drive home. Ik wilde namelijk naar huis rijden.

87 I thought you wanted to call your wife. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen.

87 I thought you wanted to call information. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen.

87 I thought you wanted to order a pizza. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen

88 My son did not want to play with the doll. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen.

88 My daughter did not want to play football / soccer (am.). Mijn dochter wilde niet voetballen.

88 My wife did not want to play chess with me. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken.

88 My children did not want to go for a walk. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken.

88 They did not want to tidy the room. Zij wilden de kamer niet opruimen.

88 They did not want to go to bed. Zij wilden niet naar bed gaan.

88 He was not allowed to eat ice cream. Hij mocht geen ijs eten.

88 He was not allowed to eat chocolate. Hij mocht geen chocolade eten.

88 He was not allowed to eat sweets. Hij mocht geen snoepje eten.

88 I was allowed to make a wish. Ik mocht een wens doen.

88 I was allowed to buy myself a dress. Ik mocht een jurk kopen.

88 I was allowed to take a chocolate. Ik mocht een bonbon nemen.

88 Were you allowed to smoke in the airplane? Mocht je in het vliegtuig roken?

88 Were you allowed to drink beer in the hospital? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken?

88 Were you allowed to take the dog into the hotel? Mocht je de hond meenemen in het hotel?

88 During the holidays the children were allowed to remain outside late. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven.

88 They were allowed to play in the yard for a long time. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen.

88 They were allowed to stay up late. Zij mochten lang opblijven.

89 You are so lazy – don’t be so lazy! Je bent zo lui – wees toch niet zo lui!

89 You sleep for so long – don’t sleep so late! Je slaapt zo lang – slaap toch niet zo lang!

89 You come home so late – don’t come home so late! Je komt zo laat – kom toch niet zo laat!

89 You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! Je lacht zo hard – lach toch niet zo hard!

89 You speak so softly – don’t speak so softly! Je spreekt zo zacht – spreek toch niet zo zacht!

89 You drink too much – don’t drink so much! Je drinkt te veel – drink toch niet zo veel!

89 You smoke too much – don’t smoke so much! Je rookt te veel – rook toch niet zo veel!

89 You work too much – don’t work so much! Je werkt te veel – werk toch niet zo veel!

89 You drive too fast – don’t drive so fast! Je rijdt zo snel – rij toch niet zo snel!

89 Get up, Mr. Miller! Staat u op, meneer Müller!

89 Sit down, Mr. Miller! Gaat u zitten, meneer Müller!

89 Remain seated, Mr. Miller! Blijft u zitten, meneer Müller!

89 Be patient! Heeft u geduld!

89 Take your time! Neemt u de tijd!

89 Wait a moment! Wacht een moment!

89 Be careful! Wees voorzichtig!

89 Be punctual! Wees op tijd!

89 Don’t be stupid! Doe niet zo stom!

90 Shave! Scheer je!

90 Wash yourself! Was je!

90 Comb your hair! Kam je haar!

90 Call! Bel op!

90 Begin! Begin!

90 Stop! Hou op!

90 Leave it! Laat dat!

90 Say it! Zeg dat!

90 Buy it! Koop dat!

90 Never be dishonest! Wees nooit oneerlijk!

90 Never be naughty! Wees nooit brutaal!

90 Never be impolite! Wees nooit onbeleefd!

90 Always be honest! Wees altijd eerlijk!

90 Always be nice! Wees altijd aardig!

90 Always be polite! Wees altijd beleefd!

90 Hope you arrive home safely! Wel thuis!

90 Take care of yourself! Let u goed op uzelf!

90 Do visit us again soon! Bezoekt u ons gauw weer!

91 Perhaps the weather will get better tomorrow. Het weer wordt morgen misschien beter.

91 How do you know that? Hoe weet u dat?

91 I hope that it gets better. Ik hoop dat het beter wordt.

91 He will definitely come. Hij komt heel zeker.

91 Are you sure? Is dat zeker?

91 I know that he’ll come. Ik weet dat hij komt.

91 He’ll definitely call. Hij belt zeker op.

91 Really? Werkelijk?

91 I believe that he’ll call. Ik geloof dat hij opbelt.

91 The wine is definitely old. De wijn is zeker oud.



91 Do you know that for sure? Weet u dat zeker?

91 I think that it is old. Ik vermoed dat hij oud is.

91 Our boss is good-looking. Onze chef ziet er goed uit.

91 Do you think so? Vindt u?

91 I find him very handsome. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet.

91 The boss definitely has a girlfriend. De chef heeft zeker een vriendin.

91 Do you really think so? Denkt u dat echt?

91 It is very possible that he has a girlfriend. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft.

92 I’m angry that you snore. Het ergert me dat je snurkt.

92 I’m angry that you drink so much beer. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt.

92 I’m angry that you come so late. Het ergert me dat je zo laat komt.

92 I think he needs a doctor. Ik denk dat hij een arts nodig heeft.

92 I think he is ill. Ik denk dat hij ziek is.

92 I think he is sleeping now. Ik denk dat hij nu slaapt.

92 We hope that he marries our daughter. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt.

92 We hope that he has a lot of money. Wij hopen dat hij veel geld heeft.

92 We hope that he is a millionaire. Wij hopen dat hij miljonair is.

92 I heard that your wife had an accident. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad.

92 I heard that she is in the hospital. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt.

92 I heard that your car is completely wrecked. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is.

92 I’m happy that you came. Ik vind het fijn dat u gekomen bent.

92 I’m happy that you are interested. Ik ben blij dat u belangstelling heeft.

92 I’m happy that you want to buy the house. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen.

92 I’m afraid the last bus has already gone. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is.

92 I’m afraid we will have to take a taxi. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen.

92 I’m afraid I have no more money. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb.

93 I don’t know if he loves me. Ik weet niet of hij van me houdt.

93 I don’t know if he’ll come back. Ik weet niet of hij terugkomt.

93 I don’t know if he’ll call me. Ik weet niet of hij me belt.

93 Maybe he doesn’t love me? Of hij wel van me houdt?

93 Maybe he won’t come back? Of hij wel terugkomt?

93 Maybe he won’t call me? Of hij me wel belt?

93 I wonder if he thinks about me. Ik vraag me af of hij aan me denkt.

93 I wonder if he has someone else. Ik vraag me af of hij een ander heeft.

93 I wonder if he lies. Ik vraag me af of hij liegt.

93 Maybe he thinks of me? Of hij wel aan me denkt?

93 Maybe he has someone else? Of hij misschien een ander heeft?

93 Maybe he tells me the truth? Of hij wel de waarheid spreekt?

93 I doubt whether he really likes me. Ik betwijfel of hij me echt mag.

93 I doubt whether he’ll write to me. Ik betwijfel of hij mij schrijft.

93 I doubt whether he’ll marry me. Ik betwijfel of hij met mij trouwt.

93 Does he really like me? Of hij me wel echt mag?

93 Will he write to me? Of hij me wel schrijft?

93 Will he marry me? Of hij wel met me trouwt?

94 Wait until the rain stops. Wacht tot het ophoudt met regenen.

94 Wait until I’m finished. Wacht tot ik klaar ben.

94 Wait until he comes back. Wacht tot hij terugkomt.

94 I’ll wait until my hair is dry. Ik wacht tot mijn haar droog is.

94 I’ll wait until the film is over. Ik wacht tot de film afgelopen is.

94 I’ll wait until the traffic light is green. Ik wacht tot het stoplicht groen is.

94 When do you go on holiday? Wanneer ga je op vakantie?

94 Before the summer holidays? Nog voor de zomervakantie?

94 Yes, before the summer holidays begin. Ja, nog voor de zomervakantie begint.

94 Repair the roof before the winter begins. Repareer het dak voor de winter begint.

94 Wash your hands before you sit at the table. Was je handen voor je aan tafel gaat.

94 Close the window before you go out. Doe het raam dicht voor je naar buiten gaat.

94 When will you come home? Wanneer kom je naar huis?

94 After class? Na de les?

94 Yes, after the class is over. Ja, nadat de lessen afgelopen zijn.

94 After he had an accident, he could not work anymore. Nadat hij een ongeluk gehad had, kon hij niet meer werken.

94 After he had lost his job, he went to America. Nadat hij zijn baan kwijt was, is hij naar Amerika gegaan.

94 After he went to America, he became rich. Nadat hij naar Amerika gegaan was, is hij rijk geworden.

95 Since when is she no longer working? Sinds wanneer werkt ze niet meer?

95 Since her marriage? Sinds haar huwelijk?

95 Yes, she is no longer working since she got married. Ja, zij werkt niet meer, sinds ze getrouwd is.

95 Since she got married, she’s no longer working. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer.

95 Since they have met each other, they are happy. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig.

95 Since they have had children, they rarely go out. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit.

95 When does she call? Wanneer belt ze?

95 When driving? Tijdens de rit?

95 Yes, when she is driving. Ja, terwijl ze autorijdt.

95 She calls while she drives. Zij telefoneert terwijl ze autorijdt.

95 She watches TV while she irons. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt.

95 She listens to music while she does her work. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt.



95 I can’t see anything when I don’t have glasses. Ik zie niets als ik geen bril draag.

95 I can’t understand anything when the music is so loud. Ik versta niets als de muziek zo hard staat.

95 I can’t smell anything when I have a cold. Ik ruik niets als ik verkouden ben.

95 We’ll take a taxi if it rains. Wij nemen een taxi als het regent.

95 We’ll travel around the world if we win the lottery. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen.

95 We’ll start eating if he doesn’t come soon. We beginnen met eten als hij niet gauw komt.

96 I get up as soon as the alarm rings. Ik sta op zodra de wekker gaat.

96 I become tired as soon as I have to study. Ik word moe zodra ik moet leren.

96 I will stop working as soon as I am 60. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben.

96 When will you call? Wanneer belt u op?

96 As soon as I have a moment. Zo gauw ik een moment tijd heb.

96 He’ll call, as soon as he has a little time. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft.

96 How long will you work? Hoe lang blijft u werken?

96 I’ll work as long as I can. Ik blijf werken zo lang ik kan.

96 I’ll work as long as I am healthy. Ik blijf werken zo lang ik gezond ben.

96 He lies in bed instead of working. Hij ligt in bed in plaats van te werken.

96 She reads the newspaper instead of cooking. Zij leest de krant in plaats van te koken.

96 He is at the bar instead of going home. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan.

96 As far as I know, he lives here. Voor zover ik weet, woont hij hier.

96 As far as I know, his wife is ill. Voor zover ik weet, is zijn vrouw ziek.

96 As far as I know, he is unemployed. Voor zover ik weet, is hij werkloos.

96 I overslept; otherwise I’d have been on time. Ik had me verslapen, anders was ik op tijd geweest.

96 I missed the bus; otherwise I’d have been on time. Ik had de bus gemist, anders was ik stipt op tijd geweest.

96 I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ik vond de weg niet, anders was ik op tijd geweest.

97 He fell asleep although the TV was on. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond.

97 He stayed a while although it was late. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was.

97 He didn’t come although we had made an appointment. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden.

97 The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen.

97 It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven.

97 We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. Wij hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen.

97 Although he has no license, he drives the car. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto.

97 Although the road is slippery, he drives so fast. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard.

97 Although he is drunk, he rides his bicycle. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets.

97 Despite having no licence / license (am.), he drives the car. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto.

97 Despite the road being slippery, he drives fast. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard.

97 Despite being drunk, he rides the bike. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets.

97 Although she went to college, she can’t find a job. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft.

97 Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft.

97 Although she has no money, she buys a car. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft.

97 She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Zij heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan.

97 She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter.

97 She has no money. Nevertheless, she buys a car. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto.

98 The journey was beautiful, but too tiring. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend.

98 The train was on time, but too full. De trein was wel op tijd, maar te vol.

98 The hotel was comfortable, but too expensive. Het hotel was wel gezellig, maar te duur.

98 He’ll take either the bus or the train. Hij neemt ofwel de bus of de trein.

98 He’ll come either this evening or tomorrow morning. Hij komt ofwel vanavond of morgenvroeg.

98 He’s going to stay either with us or in the hotel. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel.

98 She speaks Spanish as well as English. Zij spreekt zowel Spaans als Engels.

98 She has lived in Madrid as well as in London. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond.

98 She knows Spain as well as England. Zij kent zowel Spanje als Engeland.

98 He is not only stupid, but also lazy. Hij is niet alleen dom, maar ook lui.

98 She is not only pretty, but also intelligent. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent.

98 She speaks not only German, but also French. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans.

98 I can neither play the piano nor the guitar. Ik kan piano noch gitaar spelen.

98 I can neither waltz nor do the samba. Ik kan walsen noch samba dansen.

98 I like neither opera nor ballet. Ik houd van opera noch van ballet.

98 The faster you work, the earlier you will be finished. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent.

98 The earlier you come, the earlier you can go. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan.

98 The older one gets, the more complacent one gets. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt.

99 my girlfriend’s cat de kat van mijn vriendin

99 my boyfriend’s dog de hond van mijn vriend

99 my children’s toys het speelgoed van mijn kinderen

99 This is my colleague’s overcoat. Dat is de mantel van mijn collega.

99 That is my colleague’s car. Dat is de auto van mijn collega.

99 That is my colleagues’ work. Dat is het werk van mijn collega’s.

99 The button from the shirt is gone. Er is een knoop van het hemd af.

99 The garage key is gone. De sleutel van de garage is weg.

99 The boss’ computer is not working. De computer van de chef is stuk.

99 Who are the girl’s parents? Wie zijn de ouders van het meisje?

99 How do I get to her parents’ house? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders?

99 The house is at the end of the road. Het huis staat aan het einde van de straat.

99 What is the name of the capital city of Switzerland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland?

99 What is the title of the book? Wat is de titel van het boek?



99 What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? Hoe heten de kinderen van de buren?

99 When are the children’s holidays? Wanneer hebben de kinderen vakantie?

99 What are the doctor’s consultation times? Wanneer heeft de dokter spreekuur?

99 What time is the museum open? Wat zijn de openingstijden van het museum?

100 already – not yet al een keer – nog nooit

100 Have you already been to Berlin? Bent u al eens in Berlijn geweest?

100 No, not yet. Nee, nog nooit.

100 someone – no one iemand – niemand

100 Do you know someone here? Kent u hier iemand?

100 No, I don’t know anyone here. Nee, ik ken hier niemand.

100 a little longer – not much longer nog – niet meer

100 Will you stay here a little longer? Blijft u nog lang hier?

100 No, I won’t stay here much longer. Nee, ik blijf hier niet lang meer.

100 something else – nothing else nog iets – niets meer

100 Would you like to drink something else? Wilt u nog iets drinken?

100 No, I don’t want anything else. Nee, ik wil niets meer.

100 something already – nothing yet al iets – nog niets

100 Have you already eaten something? Heeft u al iets gegeten?

100 No, I haven’t eaten anything yet. Nee, ik heb nog niets gegeten.

100 someone else – no one else nog iemand – niemand meer

100 Does anyone else want a coffee? Wil er nog iemand een kopje koffie?

100 No, no one else. Nee, niemand meer.


