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Voorwoord 

Yes! Finally it is there! Something that I had been wanting to do for a long time and somehow I 
finally did it…. the creation of a special group on Facebook for Dutch Brainwash Graduates  

The Dutch Brainwash is always a very special week. It is very intense and you notice that you 
learn new things like crazy. And then… what happens once the week is over? 

Every Friday during a Dutch Brainwash, I have mixed feelings. I am always happy because I see 
that people learned great things and at the same time I always find it a pity that it is the last day, 
because as far as I am concerned, that Friday is not the end, it is just the very beginning of your 
Dutch adventure! 

Also, there are so many things that I could tell about my language. There is no  way how I can 
cram everything that there is to share within only one week. On top of that, the week is quite 
intense already, so even if I shared it with you, you would not hear it, anyway…  

But… I think it would be great if somehow, we could stay in touch. What if, once a day you got a 
little reminder, so that you stay in touch with Dutch? That means continuous progress or kaizen, 
right? 

So this is what I would like to do… Simply post something each and every day (or almost every 
day) so that you can learn a new word, a new expression and sometimes a little reminder could 
also work miracles. The secret is that if you look at Dutch each and every day in a relaxed way, 
you’ll be more open and you will pick up more and more Dutch through time….  

I created this special eBook of the 100 first days  of the Secret Dutch Brainwash Group so that 
you can have a look. Hopefully you’ll love the idea and you will join! It is a great way to stay in 
touch and… it will give you a chance to practice your Dutch, just a little bit each and every day. 
The group is meant for interaction and if you actively participate, you’ll soon notice a radical 
difference again!  

Therefore, I hope to see you on Facebook soon! 

Vrolijke groet, 

Albert   

P.S: if you like to join just go to https://www.facebook.com/albert.both.7  and then we can become 
friends. Then I can put you in the group!  
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Some tips: 

I wrote all the texts in Dutch, on level 1, the level of the Dutch Brainwash. You should 
be able to read it, but…it could happen that you’ll find the first texts harder to read. If 
this happens, don’t worry. Do not stop! Simply continue and you’ll notice that it will be 
easier and easier!  

There is always a picture that will help you. On top of it, I often give explanations of 
Dutch words in Dutch or I give English translations.  

In this eBook I added some extra information so that it reinforces some grammar stuff 
that you already learned.  

It would be handy if you  remember this: 

Nouns (de man, de vrouw etc)
Adjectives (blauw, geel, goedkoop etc)
Verbs (praten, eten etc)
Helping verbs (kunnen, willen etc)
Time and Place Words (hier, daar, overal etc) 
Personal pronouns (ik, jij, etc)
Linking words (want, maar, omdat, als etc) 

Here is one more tip: first read the text and see what you understand. Then when you 
read it a second time, see if you understand all the constructions. What form does the 
verb have, where is it in the sentence? If you clearly see how I construct the 
sentences, you’ll find it easy to create sentences too, about anything that you like!  

For those who have already joined on Facebook: it is always great to answer some 
questions in Dutch. It gives you an opportunity to practice.  Also, feel free to ask me 
things on Facebook… I will be happy to answer your questions.  

All right, enjoy this eBook and all I can say to you is: gaan met die banaan!
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1 Help de Grieken!  
Deze Grieken hebben een restaurant in Utrecht, dichtbij de Dom, en ze doen hun 
best. Ze schrijven Nederlands (dat is gemakkelijker dan Grieks) speciaal voor de 
Nederlanders. Toch maken ze twee fouten en eigenlijk (actually) is het maar één 
fout... Hoe kan jij deze aardige Grieken helpen? 

Antwoord: De sfeer en de wijnen. Daarom moet je zeggen: goede sfeer en goede 
wijnen
Goed Grieks eten is wel goed, want goed zegt iets over eten! 

Let goed op: je kan goed Griekse wijnen drinken je kan goede griekse wijnen
drinken  

Goede Griekse wijnen = good Greek wines 
Je kan goed Griekse wijnen drinken = here it is absolutely possible to drink Greek 
wines 

Tja… het is misschien een beetje mierenneuken, maar toch…..  
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2 Niet instappen!  

Here is one grammar tip.... can you see that the sign says niet instappen? What you 
see is the ultra compulsive imperative. Sometimes it almost feels like: don't do it, 
damn it! 
Yes... the construction is very easy... just the whole verb at the end... but..... 
Be very careful.... Dutch people don't like it...  

You may hear it in sentences like: niet doen (don't do it), niet aan mijn haar zitten!
(don't touch my hair)...  
Once again, it is a very strong imperative and often it means that you'll suffer from 
'severe' consequences if you do it anyway... 

Before you know it, ultra compulsive imperatives may come out of your mouth... 
wachten! is a nice one, for example.. if this happens, just smile... be charming... and 
Dutch people will forgive you! 
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3 Gezocht 
Probably you do understand the word gezocht, right? It looks like sought... Here it 
means that people are looking for staff. I have a nice riddle for you... wat is 
vergezocht?

Antwoord: vergezocht is letterlijk sought far away. In het Engels zeg je farfetched. 

Extra: gewild (wanted) is een ander woord voor populair of sought after. Een gewild 
artikel is een populair artikel, veel mensen willen het artikel hebben. Een gewilde 
spreker is een populaire spreker. Je gebruikt dit woord niet heel vaak, maar het is 
handig om te weten!  

+ + gezocht is ook een woord voor dieven en criminelen. De politie zoekt je…  
Gezocht: terrorist met een lange baard  
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4 Je kan beter koffie drinken 
Just a question... how would you translate: je kan beter koffie drinken? In how 
many different ways would you translate it? 

Antwoord: pas op! Koffie is de, dus het betekent niet: you can drink better coffee!  Betere 
koffie is better coffee…. 

Je kan beter koffie drinken = You can better drink coffee  
Beter zegt iets over kunnen drinken…. (over werkwoorden dus) 

Deze constructie is heel handig, zeker voor advies:  
Je kan beter naar huis gaan (it is better for you to go home)  
Je kan beter met een ander paswoord inloggen (it is better to log in with another pass word)  
Dit kan je beter niet zeggen! = it is better not to say it!  

Bonus: je kan net zo goed op de fiets gaan = you could equally go on a bike!  
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6 Hoe ga jij uit je bol? 
Hier zie je tulpenbollen... een bol is bulb in het Engels, dus dat is niet zo moeilijk... ik 
heb weer een leuk raadseltje (riddle)... wat betekent: ik ga uit mijn bol? Het is een 
perfecte zin voor Amsterdam :)

Antwoord: uit je bol gaan is to have a wild time.  
Je kan intens dansen, een fantastische tijd hebben en ja… als je wil dan kan je dat ook  met 
drugs doen. Maar… het hoeft niet…. Je kan ook zonder drugs uit je bol gaan!  

Hier zijn wat handige constructies:  
Ik ga uit mijn bol! = I have a wild time  
Ik wil uit mijn bol gaan! = I want to have a wild time! 

Extra: De bol is soms ook slang voor hoofd. Een studiebol is iemand die altijd heel hard 
studeert  
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7 Ik wil de blauwe!  
Welke kaas wil je? Ik wil de blauwe! 
You can turn adjectives into nouns by adding e
Ik wil een grote, kleine etc... in het Engels zeg je the blue one etc... Altijd handig! 

Andere voorbeelden:  
Ik wil een warme (warm) = I want a warm one 
Ik wil een gele! (geel) = I want a yellow one  

Speciaal voor dames: zeg nooit tegen een man: hé jij hebt een kleine. Dat is 
gemeen!  Mannen hebben ook gevoel!  
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8 De duif - duiven 
Duif is dove maar ook pigeon... het symbool van vrede (peace) maar hij schijt ook op 
je balkon en tja... dan heb je soms oorlog..(war) 

. 

Nederlanders noemen duiven ook wel: ratten in de lucht.  

En wat denk je? Zou er een relatie zijn tussen duivel (devil) en duiven? Vragen, 
vragen, vragen…..  
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9 Gewoon doen! 
Here you see a great example of how you can use the ultra compulsive imperative in 
a friendly way... the magic word is gewoon... so now you know how to say just go for 
it... gewoon doen! It is a very empowering suggestion!  

Extra: gewoon betekent just… Gewoon doen! = Just do it!  
Gewoon gaan met die banaan = just go for it!  
Gewoon oprotten! = just get the hell out of here!  
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10 Opvallen 
If something does not fall down but up, then you would clearly notice it, right? 

Opvallen is something you could translate with to jump out or to stand out.. it is 
something that immediately gets your attention... Deze poster valt op. Je ziet de 
poster meteen!  

You can also use it as an adjective of course... geel is een opvallende kleur - hij 
loopt onopvallend over straat, want hij is bang voor de politie... 

Last but not least, this is what you can also say... wat valt je op? & Mij valt op (verb 
2nd element)... 

Extra constructies:  
Mij valt op: je luistert niet echt naar mij  
Mij valt op DAT je niet echt naar mij luistert

Hij wil niet opvallen
Hij probeert niet op te vallen
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11 Dode boom editie 
Jullie kennen al het woord krant. Tijd voor een nieuw woord... je hebt de online versie 
en de normale krant en deze heet ook dodeboomeditie :)

Tip: met dit woord dodeboomeditie zal je veel indruk maken (you will impress many 
people)  

Het is een heel leuk woord om te gebruiken! 
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12 Voel jij je kiplekker? 
Volgens Nederlanders is een kip echt een geluksvogel. Een kip voelt zich altijd 
kiplekker... Ik voel me kiplekker betekent dus I really feel great... 
One question... how would you say: they feel as great as a chicken? 

Antwoord: Zij voelen zich kiplekker  

Handig om te weten:  ik voel me – jij voelt je – hij / zij / u voelt zich - wij voelen ons -jullie voelen je – 
Zij voelen zich 

Ook handig: voel jij je kiplekker? Voelt hij zich kiplekker?  

Ik wil me kiplekker voelen! (words like me etc. come immediately after the verb!) 
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13 De kletskop 
Vind je dat iemand te veel praat? Dan kan je zeggen: hou je kop kletskop!  
Een kletskop praat veel en vaak te veel... 
Een kop is het hoofd van een dier en... ook handig voor je koffie! 

Extra: de kop is ook cup & een tekst met grote letters (head in a magazine or newspaper)   

Ik hou mijn kop betekent ook: I keep my cup!  
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14 Een hoop  hopen 
Je ziet hier een hoop molshopen...  
Hoop is hope maar ook heap in het Engels.  
Een hoop betekent dus ook: piles of, loads of, a whole bunch of 
Dus tja.. je kan ook dit zeggen: ik heb een hoop hoop! 

Extra:  
Ik doe een hoop = I do a lot  en….  je dumpt ook iets in het toilet!  
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15 Niet schrikken! Schrikdraad! 
Een draad is thread and schrikken is to be shocked all of a sudden... so now you 
can guess what schrikdraad means, right? If you still have doubts, just pee on it... 
then you'll always remember :) 
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16 Grote bek 
Deze kikker heeft een grote bek. Dat is handig, want dan kan je veel eten. Het 
betekent dat je assertief bent. Ook Donald Trump heeft een grote bek... 

In het Engels zeg je: to have a big mouth 
Een grote bek is vaak best handig... je krijgt vaak wat je wilt... Het is een goed idee 
om je mond te gebruiken 

Wat vind jij? Zou jij soms een grotere bek willen hebben? En wanneer?   

Extra constructies:  
Hou je bek = keep your jaw, shut up! 
Je moet je bek houden! = you must shut up! 

Waarom doe jij nooit je bek open? = why don’t you never ever say anything? 
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17 Stedenroute 
Hier zie je het duidelijk. De stad en de steden... Vandaag heb ik weer een leuke 
vraag...wat is verstedelijking? Het is een algemene trend over de hele wereld...  

Antwoord: verstedelijken = to turn into a city. To urbanize. 
De verstedelijking = urbanization  

Tip: het stedelijk museum is City museum.  
Een stedelijk probleem = een probleem voor steden (urban problem) 
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18 Anacondazinnen 
Een handige tip voor je Nederlands. Maak korte zinnen en spreek lekker snel. Met 
lange zinnen heb je vaak minder flow... Zit je vast (are you stuck) met je Nederlands? 
De kans is dan groot dat je te veel dingen in één zin wil zeggen... maak twee of drie 
kleine zinnen en praat dan gezellig verder!  ) 

Extra tips: gebruik want (en niet omdat)  
Gebruik de quotation technique: ik vind: bla bla – Ik zeg ‘bla bla’ 

En – maar – want – of (or) – dus zijn straight linking words 

Omdat – dat – wanneer – als - <?> = het werkwoord komt aan het eind 

<?>  = indirect vraagwoord  Jij weet WAAROM je Nederlands wilt spreken  
           Je weet nu HOE je zinnen moet maken  
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19 Bij de tandarts 
Vandaag was ik bij de tandarts brrrr... Een ander informeel woord voor tandarts is 
smoelsmid. Een smid is smith natuurlijk en smoel is mond of bek 

Hou je smoel = hou je bek 
Hij heeft een leuke smoel = hij heeft een leuk gezicht  
En natuurlijk... ook Donald Trump heeft een grote smoel! 

Haha 

Wow 

20 

Extra 

Niet echt belangrijk maar ach…. 

Het meervoud van smid is smeden
Je hebt goudsmeden en zilversmeden  

En een smid smeedt (smeden) 
Je kan plannen smeden (forge plans) 
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20 Ik febo, dus ik ben!  

Jullie kennen al het werkwoord eten... en..we hebben in het Nederlands nog een 
extra werkwoord: feboën... ik febo, jij feboot... ik heb honger, snel even feboën... 
Je weet nu hoe het werkt... eet of eh... febo smakelijk! 

20 Sad 

21 tevre 

Extra:  
Een ander typisch werkwoord is Chinezen. Ik chinees = ik eet Chinees  

Pas op! Ik eet Chinees en Ik eet een Chinees zijn twee verschillende dingen! De 
tweede zin is onethisch!  
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21 Oh wat fijn! Een tevreden klant!  

Och wat mooi... Albert Heyn wil echt graag dat wij tevreden zijn... 
Tevreden is content, je kan het soms ook vertalen met satisfied 

Je hebt ook tevredenheid natuurlijk en klanttevredenheid is customer satisfaction... 

Zien jullie ook het woord pas? In het Engels vertaal je dit met only (when) 
Even een vraagje... zijn jullie altijd tevreden met Albert Heyn of voel je je veel 
gelukkiger als je naar een andere supermarkt gaat? Deel je ideeën hier! 

Antwoord: sommige mensen voelen zich veel gelukkiger in de Aldi of Little, want 
daar zijn de prijzen lager! De vraag is natuurlijk: wat geeft jou het meeste 
winkelplezier? 

Even een mierenneuker! 
Een tevreden klant  

Tevreden heeft geen extra e  
Adjectives with two syllables or more that end with short –en never get an 
extra e!
 Open deuren  - gesloten winkels  
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22 Wat krijg ik nu op mijn dak? 

Oeps... zij krijgen opeens de politie op mijn dak! 
Iemand op je dak krijgen is letterlijk en figuurlijk... Het is hier misschien letterlijk en 
figuurlijk... 

Ik krijg mijn baas op mijn dak betekent: hij is boos of hij heeft kritiek op mij 
Nederlanders vinden dat niet zo gezellig en denken vaak: ik wil niemand op mijn dak 
krijgen! 

Wie krijg jij liever niet op je dak?  

Handige constructies:  
O nee! Ik krijg de belastingdienst op mijn dak!  
Ik wil niet mijn baas op mijn dak krijgen!  
Oeps! Wie krijg ik nu  op mijn dak? = !@# wtf, who is bothering me right now? / Who 
                                                           starts yelling at me?  

Let op: het dak – de daken 
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23 Moestuin  

Kijk... zien jullie dat Albert Heyn weer veel humor heeft? De komkommer zit vol 
grappen :) 

Een moestuin is een speciale groentetuin. 
Moes is gekookte (cooked) groente en misschien kennen jullie ook appelmoes (apple 
sauce) 

En tja... in het Engels werkt de humor met de komkommer niet, maar je kan wel sla 
gebruiken: lettuce welcome you to our kitchen garden! 

Heb jij al een moestuin van Albert Heyn of wil je een eigen tulpenveld? 

24  

224 
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24 Ik ben helemaal van de leg!  

O nee... het is een uur later... ik ben helemaal van de leg! 
Van de leg zijn is één van mijn favoriete uitdrukkingen in het Nederlands. 
Een kip legt een ei. Maar... als een kip stress voelt dan is de kip in de war (confused) 
en kan ze geen ei meer leggen... help! 
Een andere vertaling is upset... 
Hoe is het tijdsverschil voor jullie? 

Extra: een andere typische kippenactiviteit is broeden.  
Jij kan ook broeden! Je kan op een plan broeden of een plan uitbroeden.  
Tok tok tok!  
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25 de bomen zijn dicht 

Ik heb vandaag een leuke vraag... wat betekent de bomen zijn dicht?  

Antwoord: een boom is ook die lange stok op de foute met witte en rode strepen. De 
boom is nu dicht, speciaal voor de trein! Een ander woord is ook: spoorbomen  
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26 Haas  
Een haas heeft altijd haast en is altijd haastig. Maar waarom? Neem lekker de tijd en 
geniet van het leven 

Handige constructies: 
Ik heb haast = I am in a hurry  
Het heeft haast = it needs to be done quickly  
Het heeft geen hast = no need to hurry  

Extra: onthaasten (unhaste) = to slow down  
De onthaasting = Slowing Down, dolce far niente   
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27 Werkwoord tweede element 
De regel is simpel... het werkwoord is tweede element... gebruik deze regel 
consistent en je klinkt 200% intelligenter! Veel plezier 

Extra tip:  
Dit is ook voor het woord daarom (that’s why, therefore) 
Het regent en daarom word ik nat.  
Jij lacht altijd en daarom vind ik je zo lief  

Let op!  
Voor je / jij (you) heeft het werkwoord geen t! 
Jij drinkt nu thee – nu drink je thee  

Begrijp je deze zin?  
Nu ben ik vrolijk  
Als de zon schijnt, ben ik vrolijk  
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28 Koekiemonster 
Koekiemonster wil nu alleen gezonde verslavingen... groente, fruit en Nederlands! 

Extra:  
De verslaving = addiction  ik heb een boekenverslaving, ik heb een 
facebookverslaving  
Verslaven = to be addictive  
Verslavend = addictive  chocola werkt heel verslavend  

Andere handige woorden: koopverslaving, werkverslaving, twitterverslaving, 
sportverslaving  
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29 Stokbrood 
Frans klinkt natuurlijk beter dan Nederlands. Daarom verkoopt deze bakker geen 
stokbrood, maar bauguette... En wat betekent baguette in het Frans? Inderdaad... 
stok... 
De vraag blijft alleen: waarom kaas en geen fromage? 

Extra: 
Volgens Nederlanders verkopen zoete broodjes altijd goed. De nieuwe iPhone 
verkoopt als zoete broodjes….  
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30  Opladen 

Dit is een speciale plaats voor je auto waar hij weer extra energie krijgt. Opladen is 
to upload, maar het betekent ook to recharge... Waar laad jij je graag op? Ik vind het 
strand en de duinen een perfecte plaats! 

Extra: je kunt ook het saldo op je kaart opladen voor de trein of de tram… Ook geld 
(of saldo) is een soort energie, toch? 



© www.talencoach.nl – www.dutchflownow.nl

31 Baksteen 

Het Nederlands is erg pragmatisch. Je bakt een steen en dan heb je een baksteen. 
In het Engels zeg je brick... 

Misschien eet je een keer te veel en dan ligt iets als een baksteen op je maag. Of je 
slaagt niet voor je examen en dan zak je als een baksteen. 

In het Nederlands kan je heel creatief zijn. Zeker met baksteen! 
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32 Op slot! 

Een slot is altijd handig. Als je je fiets op slot zet dan kan een junk je fiets minder 
gemakkelijk stelen... 

Een deur heeft een slot en waarom ook niet? Misschien ook wel je hart... Wie heeft 
dan de sleutel? 

Sommige mensen doen iets op slot en gooien dan de sleutel weg... Zou jij dat willen 
doen? Misschien met je schoonmoeder.... Ik lees graag jullie reacties! 

P.S: to lock is dus op slot doen of op slot zetten 

Handige woorden:. 
Op slot = locked  
Ik haal mijn fiets van het slot = to unlock 
Het hangslot = padlock  

Let op: het slot – de sloten  

De sloten = locks & ditches (de sloot)  
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33 concertgebouw 

Hier zie je het concertgebouw. 
Concert is concert natuurlijk en gebouw  is building. Het komt van het werkwoord 
bouwen. Dit vertaal je met to build en ook to construct. 
De bouw is construction. 
Weet je wat landbouw is? Pas op... het heeft niets te maken met gebouwen. Wel met 
planten... ik lees graag het antwoord beneden! 

Antwoord: landbouw is agriculture 

Het gebouw = building  
De bouw = construction   



© www.talencoach.nl – www.dutchflownow.nl

34 Vrolijke mutsen 

Hier zie je vrolijke mutsen hangen. 
Volgens Nederlanders zegt een muts vaak iets over je humeur. Als je zegt: 'ik heb 
een goede muts op' dan heb je een goed humeur. Natuurlijk kan je ook een slechte 
muts ophebben, dan heb je een rothumeur. 

Hier is nog een 'advanced construction': ik ben goed/slecht gemutst vandaag... 
Welke muts heb jij op vandaag? Hopelijk een goede 
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35 Gedichten 

Hier zien jullie wat mooie poëzie :)
Handige uitdrukkingen: 
Ik kan me voorstellen = I can imagine 
Ik kan mezelf zijn = I can be myself, authentic 
Veel plezier! 
P.S: ik zou liever een zonnebloem in Spanje willen zijn. Ik stel me liever open voor de 
zon! En jullie? 

Handige woorden 
Dichten = rijmen  
Het gedicht = poem  
De dichter = poet 
Hé dat rijmt!  

Zei = said  ook hier is het werkwoord 2e element  
‘Ik hou van Holland’ zei de paraplu  
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36 Bloesem 

De meeste mensen zijn enorm gek op bloesem. Maar weet je? Dit is nog niet het 
echte fruit, de kersen komen pas later... 

Wees daarom blij met al je resultaten. Ook als je resultaten klein zijn. Ook een pril 
begin is prachtig. Deze boom bewijst het! (proves) 

Een pril begin = early beginning in which many things still need to unfold 
Is begin de of het? Hoe kan je dat zien? 

Tip: in april is alles nog pril... now pril is easy to remember! 

Tip: ook liefde kan nog pril zijn. Het is een soort bloesem die langzaam ontvouwt 
(unfolds)
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37 In touw zijn 

En? Ben je weer lekker in touw vandaag? 
Touw is rope. In touw zijn betekent bezig zijn, actief zijn... 
Mijn associatie is altijd met grote zeilschepen. Mensen klimmen de hele tijd in touwen 
en dan zetten ze de zeilen in de juiste positie... 
Maar goed... wie weet ben jij vandaag de hele dag druk bezig. Dan ben je de hele 
dag in touw. Veel plezier! 

Tip: een touwtje is string (dun touw)  
Een jojo hangt aan een touwtje (of lijn) 

Heb jij graag de touwtjes in handen?  
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39 Bediening 

Wat vind je van de bediening in Nederland? Ben je enthousiast? 
Tja... vaak is de bediening erg langzaam. 

Je kent het woord de dienst, dat is the service. Dienen is dus to serve... 
Bedienen is speciaal voor cafés en restaurants. Dan breng je drinken en eten naar 
de gasten en later breng je natuurlijk ook de rekening... 

Je bedient soms ook apparaten. In het Engels noem je dat to operate. 
Een vraag: wat is een afstandsbediening? Het is een prachtig apparaat, want het 
geeft je controle en macht :) 

Antwoord: een afstandsbediening is remote control. Je kan ook zeggen: de a.b. of 
zapper!  

Extra: bedienend personeel = personeel dat klanten helpt (in een winkel of 
restaurant) 
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40 Het slot  

Het slot in het Nederlands is een ander woord voor kasteel. Dit is het Muiderslot, niet 
ver van Amsterdam. 

En tot slot.... heeft slot nog een andere betekenis. Weet je welke? Tenslotte weet je 
al dat Nederlandse woorden veel verschillende betekenissen kunnen hebben... 

Antwoord: het slot = het einde (final)  
Een slotdebat is final debat  
Een slotvraag is laatste vraag  
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41 Ik sta voor aap! 

Zou je een aap willen zijn? Waarschijnlijk niet (presumably not) 
Daarom een handige uitdrukking: ik sta voor aap (I look like an ape) (I look like a 
fool) 

De meeste mensen staan niet graag voor aap. 
En jij? Heb jij soms het gevoel dat je voor aap staat? 

Extra: een aap is ape of monkey in het Engels. Een mensaap is alleen ape 
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42  Spelen met tijd 

Het is tijd voor het woord tijd... je kan met het woord tijd veel nieuwe woorden 
maken.... 
Tijdelijk is temporary b.v.een tijdelijk contract 
Tijdens is during b.v. tijdens een vergadering 
Tijdig is op tijd, vroeg genoeg b.v tijdig waarschuwen (warn) 

En dan hebben we het woord jaargetijde, dat is het hard core Germaanse woord voor 
seizoen 

Nog even een leuke vraag voor jullie. Hoe zeg je: I hear this for the first time? Als je 
het weet, schrijf dan het antwoord! 

Antwoord: ik hoor dit voor de eerste keer  

De tijd de keer
De eerste keer, de tweede keer, de laatste keer 

Extra: tijdelijk is ook temporarily, for the moment  
 Ik werk tijdelijk in Den Haag – Tijdelijk werk ik in Den Haag 
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43 Redden 

Hier is een superhandig woord: red (redden) 
Redden is to save from danger or to rescue 

Veel mensen zien Jezus als hun redder en je kan ook slachtoffers redden. Of de 
euro en de economie... 

Een populaire zin is: 'ik red het niet' en dat betekent: I can't make it 
Een maand met maar €10.000 euro? Dat red ik niet. Of vijf minuten zonder wifi? Ook 
dat red ik niet 

Hopelijk denk je wel: ik red me wel met het Nederlands... Een tip: gooi jezelf gewoon 
in het diepe (just throw yourself in the deep) 

Handige constructies: 
Help, ik red het niet! (I can’t make it!) 
Ik red me wel (I will be fine)  
Red je het? (can you makei t?)
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44 Wegwijzer 

Je ziet hier een gezellige wegwijzer
Waar wil je naar toe? Deze wegwijzer wijst je de weg 

Een wegwijzer kan ook een boek of een gids (guide) zijn. Ook een boek of een gids 
kan je de weg wijzen... 

Met deze wegwijzer is er één groot probleem. Ik vind het lastig om te kiezen. Ga ik 
naar Madrid of Helsinki vandaag? Moeilijk, moeilijk, moeilijk :) 

Handige constructies: 
Kunt u mij de weg wijzen?  
Kom! Ik wijs je even de weg! 
Ik maak je even wegwijs (I will show you around). 
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45 Haaientanden 

Deze witte driehoekjes zie je vaak in het verkeer. Je moet dan stoppen, want je rijdt 
niet op een voorrangsweg (priority lane) 

In het Nederlands noemen we deze witte dingen ook wel haaientanden. 
Een haai is een sadistische vis die graag in je benen bijt als je in een tropische zee 
zwemt. Hij heeft ook een belangrijke rol in de film Jaws. 

Hoe noem je haaientanden in jouw taal? 
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46 Draak 

Vecht je liever met a drake of een draak? Een draak is heel wat groter dan een 
mannetjeseend, hij heeft scherpe tanden en er komt vuur uit zijn mond en hij heeft 
een slechte adem, die stinkt naar rotte eieren  

Volgens Nederlanders is een draak lelijk 
Een draak van een film / boek / cd is dus enorm slecht... 

Wat vind jij van draken? Ik lees graag je antwoord! 

Antwoord: een draak staat vaak in de weg als je een prinses zoekt. Maar… het werkt 
perfect tegen dieven en inbrekers!  

Handige zin:  
Wat ben  jij een draak! = you are so disgusting! 
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47 Burger 

Tijd voor een klassieker... Nederland is het land en Nederlands is de taal of 
adjectief.. Verwar ze dus niet (so don't confuse them) 

En ja... een Nederlands paspoort zegt: Koninkrijk der NederlandEN.. 
. 
Wat vinden jullie van deze tekst? Is dit een goed voorbeeld van inburgering? 

Antwoord: tja… het is een mooie mix tussen Nederlands en Engels! 
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48 Lekker zweven! 

Vandaag een nieuw werkwoord en dat is zweven. 

Zweven is to float in the air. Hier zweven mensen in de lucht. 

Dit is de zweefmolen en hij staat nu op de Dam. Je hebt een mooi uitzicht daar 
boven. Heb jij zin in een ritje (ride)?  

Extra:  
Zij zweeft te veel = she is too much in the air, she does not touch the ground.  
Jij zweeft te veel = waarom geloof je die spirituele onzin?  
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49  Wil je een peper in je reet? 

Ben je passief en inactief? Dan heb je misschien een peper in je reet nodig. Je zult 
dan veel harder rennen! 

Hier zijn een paar andere varianten: 
Jij moet een peper in je reet & Ik moet een peper in je reet stoppen... 
Een grappige zin, vind je niet? 

P.S: de reet is rear end. Yes, it is a bit vulgar, but who cares? 

Een vraag: wie heeft een peper in zijn of haar reet nodig? Reageer! 
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50 Gaarne 

Je kent het woord GRAAG. Dat is een superhandig woord. Wil je bier? Ja graag! 
Graag heeft twee formele varianten: gaarne & gelieve. Deze woorden zijn heel 
officieel, dus gebruik ze niet... 

Maar ja, voor de grap (in jest) kan het altijd... Ik wil gaarne een bier bestellen is een 
leuke zin voor in de kroeg. Je zult zeker een reactie krijgen! 
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51 De veiling  

Hier zien jullie een foto van mijn dorp Broek op Langedijk. Jullie zien hier de 
groentenveiling, heel beroemd (famous) :) 

De veiling is auction & veilen is to sell by auction...  

Wat is veilen per afslag? 

Verder nog een filmpje van mijn dorp Broek op Langedijk. Het was vroeger het rijk 
der duizend eilanden (realm of 1000 islands)  
Veel kijkplezier! https://www.youtube.com/watch?v=vhLKSN0w_I4&sns=em
Ik ben nieuwsgierig... wat vinden jullie van mijn dorp? 

Antwoord: Veilen bij afslag is: je begint met een hoge prijs en dan zakt de prijs.  
De eerste bieder krijgt het product
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52  Sla je slag! 

Sla nu je slag! Weet je wat het betekent? 

De slang slaat zijn slag en grijpt de muis 
Hé... een aanbieding, ik sla mijn slag! 
Donald Trump wil graag president worden en slaat nu zijn slag... 
Een dief slaat zijn slag als je fiets niet op slot staat... 

Je slag slaan = je kans pakken op het juiste moment. En...soms heeft het ook te 
maken met to strike out... Het betekent ook vaak dat je het snel doet... 
Wanneer sla jij graag je slag? Met aanbiedingen of promotie 



© www.talencoach.nl – www.dutchflownow.nl

53 Suikerspin 

Kijk, hier heb je een suikerspin. Een spin spint een web en ja... met suiker spinnen 
is veel leuker 

Ook een kat kan gezellig spinnen: prrrr 

Hier is één van mijn lievelingswoorden: hersenspinsel. Je hersenen (brains) kunnen 
ook spinnen. Het is zowel positief als negatief. Het is soms een fantasievolle creatie, 
maar soms ook een illusie, a fabrication of the mind 

En ja.. het leven is soms als een suikerspin. Als je hem ziet, dan denk je dat je veel 
hebt... maar als je bijt dan heb je niets :) Ken je dat gevoel? 
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54 Koningsdag 
Nog maar een paar uur en dan begint het feest.... Koningsdag 
Veel toeristen gebruiken nog oude reisgidsen en komen speciaal op 30 april voor 
Koninginnedag. Maar ja... dan is het te laat en dan is het feest al lang voorbij (over) 
Deze mensen vissen achter het net!  

Dus... als je in oranje kleren wilt lopen, doe het dan vanavond of morgen en niet op 
30 april. Anders loop je mooi voor aap / lul / joker :)
Wat zijn jouw plannen voor het Koningsfeest?  
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55 verkopers 
Zijn deze bierverkopers Nederlanders? Je ziet het heel gemakkelijk! 

Antwoord: dit zijn geen Nederlanders. Je ziet het meteen: koude bier.  
Bier is het en daarom zeg je koud bier! 

Maar goed… ze doen wel hun best, vind je niet? 
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56 Slapen als een roos 

Slaap je als een roos? Dan heb je geluk. Het betekent dat je heel goed slaapt... 
Hier zijn nog wat andere leuke uitdrukkingen: 
Ik zweet als een otter 
Hij werkt als een paard 
Jij praat als een kip zonder kop (je vertelt de hele tijd onzin) 
Welke uitdrukkingen ken jij? 

Extra:  
Als een = like  

Ik werk als slaaf  Ik werk als een slaaf  

Ik werk als een slaaf is beter. Je bent dan geen slaaf, maar het voelt misschien het 
zelfde. Ik werk als slaaf = je bent een slaaf!  
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57 Wie houdt er van mij? 

Liefde is belangrijk in het leven. Let vandaag dus goed op. Je leert het woord voor 
'lover'. Het Nederlands heeft 2 verschillende woorden. 
Verwar ze niet (don't confuse them) 

Minnaar (man) of minnares (vrouw) is 'lover' voor liefde en seks. Het heeft altijd te 
maken met romantiek en erotiek. 

Een liefhebber is voor aseksuele dingen. Ik ben een kattenliefhebber. Hij is een 
voetballiefhebber. Een boekenliefhebber houdt van boeken. 

Vandaag heb ik een leuke vraag. Wat is een andere manier om te zeggen: ik hou 
van jou! Het klinkt heel romantisch : 

58

Antwoord: ik heb je lief is een romantische variant voor ik hou van jou.
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58 De mus 

Kijk, hier is een mus. Een klein lief vogeltje. Je ziet hem overal in Nederland. 
Een huismus kan ook een persoon zijn. Het is iemand die graag thuis blijft. 
Huismussen vinden het heel gezellig thuis en gaan niet zo veel uit... 

Extra: de vogel betekent vaak: bloke, dude, fellow.  Wat doet deze vogel hier? 
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59 Haring 

Kijk... hier zie je Nederlandse sushi... de haring... Nederlandse nieuwe heeft altijd te 
maken met haring... 
Je ziet ook veel haringen op campings. Weten jullie waarom? 

Antwoord: je gebruikt haringen ook voor je tent! 
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60 Bloeien  

Dit is de boom van mijn dakterras. Hij staat prachtig in bloei. Als het zonnetje schijnt 
is mijn geluk compleet :) 

De woorden voor vandaag zijn groei (growth) en bloei. Niet alleen bomen en planten 
groeien en bloeien, maar ook de economie, bedrijven, relaties, liefde, 
vriendschappen en ook je Nederlands... 

Merk (notice) jij dat je groeit en bloeit? Op welke manier?  

Antwoord: groeien en bloeien kan gelukkig op veel manieren. Misschien word je 
beter in je werk of spreek je meer Nederlands. Misschien krijg je meer inzichten, 
word je milder en aardiger voor jezelf en andere mensen. Of wie weet…. Heb je 
enorm veel succes met je werk en verdien je superveel geld 
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61 Kroegentocht 

Heb je zin in een kroegentocht? De kroeg is een heel belangrijk woord. Het is bar of 
café. Tocht is een langere reis, vaak van de ene plaats naar de andere... Een 
kroegentocht is pub crawl in het Engels. 

Misschien ken je ook de 11 stedentocht. Dat is op het ijs voor schaatsers. Helaas zijn 
de winters nu veel te zacht en hebben we geen elfstedentocht meer. 

Hou jij van kroegentochten? Bij welk café begin je dan? Of ben je een huismus en 
drink je liever thuis? Geef een reactie, dat is altijd gezellig! 

Extra: een optocht is een parade  een carnavalsoptocht, een demonstratieoptocht 
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62 K**! Ik zit in de put!  

Vroeger hadden de mensen geen stromend water. Gelukkig hadden ze soms wel 
een put.

Uit een put kan je water halen. Water putten is water uit een put halen. 
Sommige mensen zitten in de put. Dat is minder gezellig. Een put is diep en donker 
en je zit er gevangen (trapped, caught) 

Je kan in de put zitten door verschillende dingen: je bent depressief, je hebt 
financiële problemen, iedereen vindt je lelijk of je favoriete voetbalteam verliest. 
Dus als je in de put zit, kom uit de put! Het leven is dan echt veel leuker! 

Handige constructies:  

Ik ben gelukkig weer uit de put = ik ben niet meer somber en depressief, ik heb geen  
                                                     problemen meer  

Hij blijft maar in de put zitten = hij komt niet uit de problemen, hij blijft depressief 
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63  Vandaag hangt de vlag halfstok (vier mei) 

Vandaag hangt de vlag halfstok. Er is een goede reden. We herdenken 
(conmemorate) de doden van de tweede wereldoorlog. 

Vanavond om acht uur precies zijn we twee minuten stil. Als teken van respect. 
Helaas is oorlog voor veel mensen nog een leuke hobby. Het kost nog steeds veel 
levens. 

Waarom kiest niet iedereen voor vrede? Vrede is veel leuker toch? Wat denk jij? 

Tip: een vlag mag alleen buitenhangen tot zonsondergang. Als het donker wordt,  
       mag de vlag niet meer buiten hangen…. 
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64 Dubbel feest vandaag!  

Vandaag hebben we een dubbele feestdag.We hebben twee keer feest 
Het is hemelvaart en Jezus pakt een wolk en gaat terug naar de hemel. 
Het is ook de dag van de bevrijding (liberation)...  

We hebben vandaag dus een bijzondere dag, vind je niet? Het gebeurt (happens) 
maar heel zelden dat hemelvaart en bevrijdingsdag (5 mei) samenvallen. 
Ga jij deze dag op een speciale manier vieren? Ik ben gewoon aan het werk, ik heb 
een brainwash. Maar ik hoop dat jij vrij hebt en in ieder geval (in any case) van het 
mooie weer geniet! 

Let op! Je zegt bevrijdingsdag! Bevrijden bekekent vrij maken, ‘to liberate’. Als je 
zegt: bevrijen dan klinkt het als making love day…. Dat kan ook leuk zijn, natuurlijk…  
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65 De schoorsteen 

Het woord van vandaag is schoorsteen (chimney). Het is soms handig voor 
uitdrukkingen. 

Hij rookt als een schoorsteen = hij rookt veel. 
De schoorsteen moet roken = je moet geld verdienen 

En ook zwarte piet komt door de schoorsteen en geeft je cadeaus en 
chocoladeletters. 

Krijg je nooit iets rond 5 december? Als je geen schoorsteen hebt, dan kan zwarte 
piet niets in je schoen stoppen. Maar misschien ben je veel te stout, dat kan ook... 

Dit is de Beurs van Berlage. Elk jaar is hier ook de I Am Not A Tourist Fair van 
Expatica. Hier heb ik elk jaar een stand (booth)
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66 Nu of nooit! 

Kijk... als het mooi weer is, dan heeft iedereen het naar zijn zin en is iedereen vrolijk. 
Als de zon schijnt, moet je meteen in actie komen, want je weet nooit... Wanneer zal 
de zon weer gaan schijnen? Na een week, een maand of een jaar? 

Ik liep (walked) gisteren na mijn brainwash weer naar huis. Dit is de Belhamel (little 
naughty rascal) op de Brouwersgracht. Deze mensen zijn gezellig uit eten... 

Vandaag schijnt de zon weer... Wat doe jij? Grijp je nu je kans en ga je van de zon 
genieten of blijf je thuis, ga je je huis schoonmaken of je administratie doen? 

Ik zou zeggen: ga lekker naar buiten! Deel wat je doet vandaag (het mag ook met 
een foto)... Veel plezier! 
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67 Moederdag 

Vandaag is het moederdag! Een mooie dag om je moeder in het zonnetje te zetten. 
En als je moeder bent dan kun je vandaag extra veel liefdevolle aandacht (attention) 
krijgen... ontbijt op bed of cadeautjes... 

Op deze foto zien jullie ook een moeder. Enig idee wie deze vrouw is? 

Antwoord:  deze vrouw is natuurlijk mijn moeder!  
Mijn vader ligt  helaas al onder de grond , maar ik ben blij dat ik nog steeds een 
moeder heb!  Lijken we een beetje op elkaar?  
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68 Au! Brandnetels! 

Deze plant is echt een klootzak. Als je hem plukt, dan voel je het meteen. Je vingers 
branden en het doet pijn :( 

Zijn naam is niet voor niets brandnetel. Brand = fire + to burn & netel = nettle. In het 
Engels zeg je stinging nettle... 

Nu begrijp je ook het woord netelig... een netelige kwestie (question/matter) of een 
netelige positie. Netelig is dus moeilijk, lastig etc... Denk maar aan brandnetels en je 
weet genoeg! 

Wat vind jij van brandnetels? Ik lees het graag! 

Antwoord: sommige mensen houden van brandnetels. Je kan brandnetelthee 
drinken en veel mensen zeggen dat het gezond is. Maar ja, als een brandnetel je 
steekt, dan is het niet leuk natuurlijk! Wees ook voorzichtig als je brandnetels wilt 
plukken voor je brandnetelthee!
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69  Wat een leuk stel!  

Hé een peper en zout stel, wat een leuk stel... ze passen perfect bij elkaar, vind je 
niet?  

Wat zou het geheim zijn van hun relatie? Ze zijn anders en toch horen (belong) ze bij 
elkaar.... peper en zout is pure romantiek, toch? 

Het stel is een ander woord voor het paar of het koppel. Nu begrijp je ook de vraag: 
zijn jullie een stel? & zijn jullie een stelletje? 

Een alternatief woord is ook: setje. Sommige stelletjes zeggen ook: we zijn een 
setje... 

Wat vinden jullie? Is het leuk  om een stel te zijn? Ik lees het graag! 

Extra: een stel betekent soms ook: een paar (some)… Ik heb een paar boeken, ik 
heb een paar ideeën ( a couple of ideas). Een stel is dus niet per definitie twee 
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70 Op naar de zon!  

Wat moet je doen als je in Nederland de zon wil zien? Heel simpel... dan ga je naar 
Schiphol. Zonnige bestemmingen (destinations) genoeg. 

Welke bestemming zou jij van dit bord kiezen? En waarom? Speelt de zon een 
belangrijke rol als jij je bestemming kiest? 

Antwoord: je mag zelf kiezen natuurlijk. Mijn bestemming die dag was Malta. Daarom 
zie je straks wat foto’s van Malta… Je ziet het meteen als je de volgende foto’s 
ziet…. De foto’s komen niet uit Nederland! 
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71 Trouwen is houwen!  

Hoe zeg je het ook al weer (once again) in het Engels? Wedlock is padlock of was 
het bad luck? 

In het Nederlands zeggen we: trouwen is houwen (houden) 

Vroeger was scheiden (divorce) verboden op Malta. Maar tegenwoordig (at present) 
mag je wel scheiden... Maar goed... in principe trouw je voor altijd toch? 
Dit pas getrouwde stel is optimistisch :) 

Geloof jij in eeuwige (for ever) liefde? Is het goed om te trouwen? Ik lees het graag! 

Extra: de clichérijm in het Nederlands is: ik hou van jou en ik blijf je trouw (faithful 
to you). Ja ja….. 
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72  In het bootje stappen 

Met wie zou je graag in het bootje stappen? 
Ik hoop dat het je partner is en als je geen partner hebt, denk dan heel goed... maak 
een verstandige keuze (wise choice) 

Natuurlijk... je kan gewoon gezellig varen voor 5 minuten met iemand, maar... het kan 
ook betekenen dat je met iemand trouwt! 

Je kan ook met iemand in zee gaan, maar dat betekent niet per definitie dat je trouwt. 
Het kan ook een zakelijke samenwerking zijn. Je zoekt misschien een makelaar (real 
state agent), een tuinman of een scheidingsadvocaat (lawyer for divorce) 

Welke uitdrukking heb je in jouw taal voor trouwen? 
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73 vrijdag de 13e

Het is vandaag vrijdag de dertiende... Is dit een ongeluksdag? Het is ook al weekend 
en dat is meestal wel een geluksmoment, toch? 
En wie weet... misschien brengt 13 toch wel geluk... wat vind jij? 

Tip: als je bang bent voor ongeluk op vrijdag de 13e, ga dan naar Spanje. Daar is 
dinsdag de 13e een ongeluksdag.  Neem wel het vliegtuig op de 12e, anders zit je 
niet rustig in het vliegtuig!  
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74 Jij bent een kei!  

Een rots is een enorme steen, rock in het Engels. Enorm positief ook, a rock always 
rocks, toch? In het Nederlands is een rots gewoon een rots... Jij rotst betekent niets. 
You rock! klinkt wel goed, toch? 

Maar... we hebben gelukkig wel keien... Een kei is wat kleiner maar het is 
superpositief. 

Keigoed is supergoed en je kan zeggen: hij is een kei in programmeren, zij is een kei 
in presenteren, jij bent echt een kei! 

Dus ja in het Nederlands kan je dus ook 'rocken' op een andere manier... want een 
kei is kleiner dan een rots... 

Wie vind jij een kei? 

Handige constructies:  
Hij is een kei in data analyseren
Zij is een kei in prioriteiten stellen 
 notice that the verb comes at the end  
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75 Grotjes! 

Het is tijd voor een klassieke fout: grotjes... als einde van een sms of e-mail.. 
We hebben de groet - de grot – groot

De grot is hier groot, toch? De grot is dus cave en grotjes zijn little caves... 
De groet is greeting.... en groetjes zijn little greetings. Dat is een perfect einde voor je 
e--mail... 

Hier zijn nog een paar handige zinnen: 
Doe de groeten aan = say hello to / give my regards to 
Je hebt de groeten van mijn vrouw = my wife says hello to you.. 

Dus... nu weet je hoe je je mails en sms-berichten foutloos kunt eindigen 
Groetjes (uit een grot) :) 
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76 Zonsondergang 

Je ziet hem bijna nooit in Nederland, maar hij is er wel... de zon! Maar... één ding 
merk je wel... het blijft langer licht. 

De zon komt vroeger op en gaat later onder. 

Je hebt dus zonsopgang & zonsondergang... Het zijn bijzondere momenten... 

Bij zonsopgang wordt de haan wakker en begint hij te schreeuwen. Bij 
zonsondergang wordt de lucht mooi rood... 

De ondergang is letterlijk undergoing, maar het betekent ook downfall. Het einde van 
het communisme of het Romeinse rijk... 

Wat betekent de zonsondergang voor jou? En waar ben je graag als de zon 
ondergaat? 

Antwoord:  een Nederlands strand is altijd perfect. De zon gaat onder in zee. En 
tja… in de winter gaat de zon onder als jij nog op kantoor zit 

Extra: veel moslims houden van zonsondergang. Vooral tijdens de ramadan 
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77 O nee…. Ik sta voor paal!  

Oeps... ik sta hier aardig voor paal, geloof ik.... Gelukkig gooit nu niemand met eieren 
en rotte tomaten :) 

Je kent al de uitdrukking:  
Ik sta voor aap / lul / gek 
En nu heb je ook het woord paal 

Het komt waarschijnlijk (presumably) van schandpaal, een combinatie van schande
en paal 

Je kan voor paal staan, maar je kan ook andere mensen voor gek zetten. Dan maak 
je andere mensen belachelijk... 
Dus nu het je weer een handig werkwoord: voor paal / aap/ gek / lul zetten.... 
Ken je dat gevoel? Voor paal staan? Ik hoor het graag! 

Extra: het is een schande = shame!. Je kan ook zeggen: schandalig! 
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78 Vaardigheid 

Kan je goed varen? Mooi! Dan ben je vaardig en heb je een goede vaardigheid! 
Een vaardigheid is het hardcore Nederlandse woord voor skill. Vaardigheden zijn 
skills en vaardig is skillful. 

Natuurlijk kan je veel combinaties maken met andere woorden. Je hebt 
spreekvaardigheid (dan spreek je goed), schrijfvaardigheid (dan schrijf je 
gemakkelijk), managementvaardigheden, contactuele vaardigheden (je ouwehoert 
gemakkelijk met andere mensen...) 

Ieder mens heeft vaardigheden en sommige vaardigheden maken jou speciaal en 
bijzonder. 

Welke speciale vaardigheid heb jij? 

Tip:  het is een standaardvraag bij selecties en sollicitaties. Wat zijn je 
vaardigheden? Het is belangrijk dat je dit woord kent en weet wat je vaardigheden 
zijn! 
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79 Eiland 
Op deze foto zie je twee eilandjes die bij het eiland Malta horen (belong): Comino & 
Gozo. Gozo betekent in het Spaans: ik geniet, dus dat is een positieve naam, vind je 
niet? 

Een eiland heeft altijd een charme... overal zee... 
Je hebt ook schiereilanden (penisula), zoals Italië.. 
. 
Wat is volgens jou het mooiste eiland op aarde? Texel? Engeland? Australië? 
IJsland? 
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80 Heilig 

Voor veel mensen op Malta is Maria heilig. Heilig is holy. 
Je kunt spelen met het woord heilig. Een heilige is saint. 

We hebben ook het heil en dat betekent geluk of 'salvation'. Je kunt je heil zoeken in 
drugs, alcohol of een religie. Je kunt ook emigreren naar een nieuw land. Je heil 
zoeken betekent: je geluk zoeken, hopen op een betere situatie, zoeken naar 
genezing (cure) 

Dan hebben we ook het woord onheil. Dat is voor alle nare dingen... ebola, 
ongelukken, oorlogen, je schoonmoeder die komt... 
Mooi... dit is het weer voor vandaag en... je hebt de heilige groeten van Maria! 

Tip: wil je graag heilig zijn? Stuur dan even een briefje naar de paus. Wie weet… 
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81 Instappen 
Hé.... daar hebben we de trein. Best handig als je wilt reizen! 

Vandaag kijken we naar het woord stappen. Je hebt instappen - uitstappen - 
overstappen. Je stapt de trein in en aan het einde van je reis stap je weer uit. Soms 
stap je over op een andere trein of op een vliegtuig als je naar Schiphol gaat. 

Stappen is ook een leuke activiteit. Dat is een ander woord voor uitgaan. Je gaat dan 
naar een gezellige kroeg of je gaat lekker swingen en je danst de sterren van de 
hemel... 

Ga jij stappen dit weekend en zo ja, ga je dan met een trein, vliegtuig of 
privéhelikopter?  Waar stap je in en waar stap je uit? Deel hier je plannen! 

Extra: overstappen betekent ook: to switch over to 
Ik heb genoeg van bier, ik stap nu over op wijn! 
Ik val niet meer op vrouwen, ik stap over op mannen! 
Ik heb Vodaphone, maar ik stap over op T-Mobile  
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82  Regen 
Vandaag is het tijd om een ark te bouwen, vind je niet? Er komt nu zoveel regen uit 
de lucht vallen... Veel mensen zwemmen nu naar hun werk. 

Gelukkig voor de meeste mensen is het nu maandag. Dat is een ideale dag voor 
regen, toch? Want stel... je wilt lekker liggen op het strand, werken in de tuin, een 
bbq buiten... en het begint hard te regenen. Dan valt alles in het water... letterlijk en 
figuurlijk 

Maar... sommige mensen gaan toch naar buiten om bijvoorbeeld hard te lopen of met 
de hond te lopen. Weer of geen weer... (rain or shine).. 

Wat doe jij als het regent? Blijf je dan binnen of ga je dan toch naar buiten? 

Tip: extreem veel regen noem je ook: noodweer 
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83 Groeten uit Rotjeknor 

Vandaag krijgen jullie de groeten uit Rotjeknor. Dat is de bijnaam (nick name) voor 
Rotterdam. 

Natuurlijk klinkt Rotjeknor een beetje lullig, maar dat vinden de Rotterdammers geen 
probleem. 

Rotje is fire cracker en knor is het geluid van een varken. Een Nederlands varken 
zegt altijd: knor knor 

Veel gebouwen en objecten in Rotterdam hebben een bijnaam. Een winkelcentrum in 
het centrum heet koopgoot (buy gutter) en een nieuwe prestigieuze markthal heet 
groentegrot 

Maar ondanks (despite) de rare bijnamen is één ding absoluut zeker voor 
Rotterdammers... hun stad is veel mooier, beter, gezelliger en fijner dan Amsterdam! 

Wat vind jij? Welke stad heb jij liever? Rotterdam of Amsterdam?  

Antwoord: eerlijk is eerlijk…. De Rotterdamse haven is groter dan de Amsterdamse 
haven en in Rotterdam hebben ze een mooiere dierentuin…. 
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84 Voorstelling 

'Prettige Voorstelling' zie je vaak als je in de bioscoop zit. 

Voorstellen ken je als als to present / introduce, to propose & to imagine 

Voorstelling is een speciaal woord voor het theater en het betekent show. Je hebt 
theatervoorstellingen, balletvoorstellingen, filmvoorstellingen...Verwar (confuse) het 
niet met het voorstel, want dat is proposal. 

Deze zin hoor je ook vaak: wat moet dit voorstellen? What is this supposed to mean? 
What the heck is going on? Je partner zegt: ik ga met je broer / zus naar Parijs voor 
een romantisch weekend. Wat? Wat moet dit voorstellen? 

Ik heb nog een leuke vraag voor jullie. Wat betekent: het stelt niet zo veel voor? 
Nederlanders zeggen het vaak...Je kan het zeggen over vakanties, 
theatervoorstellingen, avontuurtjes... Ik lees graag jullie vertaling! 

Antwoord: het stelt niet voor (het stelde niets voor) betekent: it is / was nothing. 
Mannen zeggen dit vaak over affaires . Andere vertalingen zijn: much less than I 
expected, not interesting at all, not impressive etc…. 
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85 Niet zeiken! 

Hé, wat handig... voor de mannen dan... Een plaats waar je heerlijk kunt.... 
inderdaad... urineren, pissen, plassen en zeiken

Zeiken is een superbelangrijk woord. Vind jij het lekker als iemand zeikt, voor je 
neus? Natuurlijk niet.... voor Nederlanders is zeiken een negatief woord... het 
betekent ook: klagen, negatief praten, kritiek hebben, 'to bitch', 'to whine', ‘to moan’ 

Mijn schoonmoeder zeikt de hele tijd. Mijn baas kijkt alleen naar mijn fouten, nooit 
naar mijn goede prestaties (achievements). O nee! Mijn collega's zijn nooit positief, 
ze zeiken de hele tijd. Zeiken is soms ook: negatief roddelen (gossip) 

Daarom is een zeikerd een persoon die altijd negatief is. Iemand die altijd klaagt, 
vaak zonder goede reden. Het heeft vaak 'a draining energy' 

En o ja, als je tegen een Nederlander zegt: je bent een zeikerd, dan gaan ze zeker 
zeiken. Je bent gewaarschuwd (you have been warned)! 

Wie is volgens jou een zeikerd of  wie kan volgens jou goed zeiken? 

Tip: er is ook een speciaal woord voor zeikende vrouwen: zeikdoos. Let op! Het 
woord is erg negatief!  wat ben jij een zeikdoos! 
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86 Lectuur 

Wat is lectuur? Het heeft te maken met lezen...Hieronder zie je een paar 
voorbeelden. Het zijn vaak tijdschriften, roddelbladen (gossip magazines). Mijn 
favoriete lectuur is de Donald Duck.... 

Een lezing is lecture in Dutch. Dat is een soort presentatie. Je kan een lezing geven 
en dan praat je de hele tijd bla bla bla bla.. 
.. 
Hier heb je nog een leuke uitdrukking: iemand de les lezen. Dat is to lecture, maar 
dan in negatieve zin. Maar goed... soms is het wel nodig... 

Wat is jouw favoriete lectuur? The Times, Hello Playboy of ook Donald Duck? 

Tip: de Donald Duck is erg goed voor je Nederlands!  

Handige zinnen: hallo! Je hoeft me niet de les te lezen!  Dat weet ik zelf ook wel…. 
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87 Schieten 

Een kanon is altijd handig. Je kan met een kanon goed schieten, de vraag is alleen: 
wie? Ik kan hem/haar wel schieten betekent: ik haat hem / haar, ik heb een hekel 
aan hem / haar (strongly dislike). Het betekent ongeveer: I could shoot him / her. Niet 
echt aardig natuurlijk maar tja.... 

Er zijn zoveel irritante mensen op de wereld.... vervelende collega's, je ex of soms 
mensen in je familie 

Nederlanders denken dit vaak, maar... soms duurt het gelukkig maar kort en denken 
Nederlanders dit voor een kort moment. Iedereen kan irritant zijn (ook lieve en 
aardige mensen) en soms heb je gewoon een slecht humeur en ben je intolerant. 

Zelfs (even) met je huisdier kan je even denken: ik kan mijn kat of hond nu wel even 
schieten... Let op: even betekent for a short while, dus één minuut later kan je weer 
van je hond of kat houden :)

Een goede vertaling is soms ook: to find extremely annoying... (en ja, dat kan kort en 
heel lang duren) 
Kan jij soms mensen schieten (en zo ja, wie dan?) of ben je altijd lief, aardig, rustig 
en tolerant? 
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88 Let’s keep this moment!  

Mooie momenten zijn leuk en gezellig, maar... ze duren vaak te kort. Gelukkig is er 
een oplossing (solution)... je kunt ze met een selfie stick vereeuwigen... 

De eeuw is honderd jaar. Eeuwig is dus centurish (het duurt minimaal 100 jaar), for 
ever, en ja... ook eternal! 

Vereeuwigen is: vastleggen (lay permanent). Je legt een moment vast, je vereeuwigt 
het en dan kan je heel lang genieten. 

Je vertaalt vastleggen soms met 'to register' of 'to record' en vereeuwigen betekent 
letterlijk: vastleggen voor altijd. 

Je kunt dingen vastleggen (of vereeuwigen) met foto's, video's en schilderijen. 
Misschien heb je nog babyfoto's van jezelf of trouwfoto's 

Welke momenten leg jij graag vast? Welke momenten wil jij graag vereeuwigen? 

Tip: wees wel altijd voorzichtig als je selfies maakt, zeker als je op een klif staat. 
Pas op voor gevaar. Anders krijg je de Darwin Award! 
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89 Snoepen 

Waar ga je naar toe als je wilt snoepen? Naar Jamin of de snoepwinkel van 
Madonna?

Het snoep is sweets of candy en snoepen is zoete dingen eten. Maar... het is ook 
seksueel! 

Een ouwe snoeperd is een ouder iemand die op jongere meisjes of jongens 
valt...Een man van 50 met een vrouw van 20 bijvoorbeeld... 

Daarom twee vragen vandaag. Is Madonna een ouwe snoeperd en wat snoep jij 
graag?

Antwoord: Madonna vindt zichzelf geen ouwe snoeperd. Ze klaagt wel vaak over 
leeftijdsdiscriminatie (ageism). Hebben mannen meer vrijheid dan vrouwen? Wat vind 
jij?  

Extra: ik heb suiker voor je bekentent letterlijk: ik heb 
suiker (voor je koffie). Het heeft geen extra betekenissen. 
Maar… als je buurman / buurvrouw vraagt: buurman / 
buurvrouw heb je een kopje suiker?, dan is het meestal 
een excuus om contact te maken    Je buurman of 
buurvrouw wil dan vaak niet alleen een kopje suiker! 
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90 Wachten 

Wat is echt een stomme activiteit? Inderdaad... wachten en in de rij staan. Je wilt iets 
snel kopen, maar er staan mensen voor je en alles gaat heel langzaam. Dat kost tijd 
en het is superirritant. 

Je moet ook vaak wachten als je een bedrijf belt. Je hoort vaak: er zijn nog 10 
wachtenden (waiting people) voor u. Grrrr 

Hou jij van wachten? Vind je het ook irritant? En waar moet je vaak wachten? 
Schiphol, bij de kassa, technische support... ? Geef je reactie (ik kan niet 
wachten... :) ) 

Handige woorden:  
Wachtrij = waiting line  
Wachttijd = time that you have to wait 
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91 Even een vraagje… 

'Mag ik je iets vragen?' is altijd een handige zin. Maar hoe zeg je: to ask a question? 
Dan zeg je: een vraag stellen. De journalist stelt vragen aan de president. Ik stel 
mezelf de vraag: wat doe ik hier op aarde? 

Een mooi woord is ook: vraagstelling. The way you ask a question. Een debat heeft 
een vraagstelling, en ook een examen of een referendum. Voorbeeld: moet Engeland 
in de EU blijven? Een andere vraagstelling is: moet Engeland de EU verlaten? 
(leave) 

Vandaag stel ik je een leuke vraag. Welke vraag wil je al heel lang stellen? 

Handige zinnen:  
Verder nog vragen? = any further questions?  
Ik heb geen vragen meer = I don’t have any further questions  

Tip: een domme vraag is vaak een vraag die je nooit stelt! (a stupid question is often 
a question that you do not ask) 
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92 Let’s clean!  

Clean is schoon, dus wat is to clean? Dat is schoonmaken. 
Je maakt je huis schoon of de keuken, je bureau of het toilet. Een handig woord is de 
schoonmaak. Je maakt dan schoon en je gooit vaak dingen weg. 

De betekenis van schoon was vroeger mooi. Schoonheid betekent daarom beauty 
en een schoonheidsspecialist is beautician... 

Vind jij schoonmaken leuk werk of maak je liever dingen vies? 

Extra: je hebt ook schoonmaker (man) en schoonmaakster (vrouw)  
+ + +  
Ik verdien €3000 schoon betekent netto. 
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93  Orgel 

Hier zie je een orgel. Het is een instrument dat luide en bombastische muziek maakt 
in de kerk. Deze is enorm groot en heet daarom ook kerkorgel 

Een gekke vraag misschien. Ken je mensen die te veel alcohol drinken en vaak 
dronken zijn? Deze mensen kunnen enorm luid schreeuwen en praten. Dat zijn 
drankorgels. Een logische combinatie van drank en orgel 

Hoe noem je mensen in jouw taal die te veel alcohol drinken? 



© www.talencoach.nl – www.dutchflownow.nl

94 Koopjes jagen 

Koopjes jagen is een populaire bezigheid (activiteit) van veel Nederlanders. 
Een koopje = bargain & jagen = to hunt 
Een koopjesjager is iemand die op koopjesjacht (hunt) gaat 

Ben jij een koopjesjager? En op welke koopjes jaag je dan? Boeken, kleren, 
postzegels (stamps) of ben je een rokkenjager? :)
Rok = dress 

Antwoord: een rokkenjager jaagt op rokken (hunts for dresses), maar… dat zijn 
meestal mannen… Veel mannen zijn gek op vrouwen en willen graag – hoe zullen 
we het noemen? – contact   Een rokkenjager is ‘a womanizer’ 

Extra: jager is de algemene (mannelijke vorm). Jaagster is de specifieke vorm voor 
vrouwen. Maar… veel vrouwen gebruiken ook de algemene, mannelijke vorm. Zij is 
een koopjesjaagster & zij is een koopjesjager (beide zijn goed) 
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95 Kind 

Kind is een speciaal woord. Je hebt kinderen & kinder. Kinder = van een kind / 
kinderen. Je hebt veel combinaties. 

Een kinderdroom is droom van een kind. Je hebt , kinderboek, kinderboerderij (farm), 
kinderemotie etc. 

Soms moet je wat ruimer denken. Een kinderwens is wens van een kind of van een 
vrouw (zij wil een kind hebben) 

Kindertijd = childhood en kinderspel is spel van een kind en... het betekent ook: heel 
gemakkelijk en simpel --> Een paswoord kraken is vaak kinderspel voor criminelen. 

De vraag voor vandaag: wat staat nog in de kinderschoenen? 

Antwoord: het staat in de kinderschoenen betekent: het is nog in een heel vroeg 
stadium. Zelfrijdende auto’s staan nog in de kinderschoenen. Er zijn proeven 
(experimenten) maar we moeten nog even wachten! 
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96 Ik weet het niet… ik gok! 

Ik heb weer een leuk nieuw woord voor jullie: gokken. Is het positief of negatief? Je 
kan gokken. .. 

Gokken is to gamble & to guess out of the blue... je gokt als je het antwoord niet weet 
en soms hoop je geld te verdienen... 

Een gokverslaving is gamble addiction. Een gokhuis is casino en gokapparaat is een 
jackpotapparaat 

En ja... soms kan je ook de betekenis van een nieuw woord gokken... Daarom de 
vraag: hou jij van gokken? 

Extra: een ander woord voor gokapparaat is ook gokkast. Sommige mensen hangen 
de hele tijd aan de gokkast en hopen dat ze heel rijk zullen worden… 
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97 Hé een pad op mijn pad!  

Welke zin is goed?  
1) De pad volgt het pad 
2) Het pad volgt de pad 

De eerste zin is goed. The toad follows the path 
De pad - de padden = toad - toads 
Het pad - de paden = path - paths 

En o ja, een psychopath is geen psychopad maar een psychopaat :)
Hoe vertaal je: ik volg mijn eigen pad? 

Antwoord: ik volg mijn eigen pad = I follow my own toad or I follow my own path  

Extra: ik blijf op het rechte pad = ik volg het juiste of goede  pad, ik doe geen slechte 
dingenNiet iedereen blijft op het rechte pad. Sommige mensen experimenteren met 
drugs, alcohol of boeken een spirituele reis naar Syrië 
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98  Lekker! Bloot!  

Wat vinden Nederlanders altijd interessant? Inderdaad: bloot! 

Bloot is een ander woord voor naakt. Maar... het betekent ook 'bare' of 'unprotected 
and vulnerable' 

Je loopt met je blote voeten door het gras en geheime informatie staat open en bloot 
op internet 

Een typische constructie is: in mijn / je / zijn / haar blootje. Deze mensen lopen in hun 
blootje... 

In de sauna zie je andere mensen in hun blootje. Vind je dat fijn of heel eng (scary)? 

Extra: het bloot is ook alles wat bloot is. Blote mannen, blote vrouwen, blote 
tieten… Je ziet veel bloot in reclames, want dat stimuleert de verkoop! 
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99 Petje af! 

Hoe reageer je als iemand zegt: petje af? 

Hopelijk (hopefully) positief, want petje af betekent: prima, goed gedaan, fantastisch. 
Het is een teken van respect. 

Voor wie neem jij je petje af? 

Extra: je weet dat pet cap is, toch? Het is geen huisdier… 
Een huisdier is een kat, een hond, een goudvis… 
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100 Een straat tegen de verveling  
Sommige straten hebben echt grappige namen. Wat vind je van de Tijdverdrijfslaan? 

Verdrijven is to drive away, to push away, to expell. Je doodt de tijd. Het is een soort 
hobby tegen verveling.  

Je denkt: o nee, ik heb zo veel tijd, ik moet iets doen. En dan ga je puzzelen, 
winkelen, koffie drinken, tv kijken of twitteren.  

Heb jij te veel tijd? Wat doe je dan om de tijd te verdrijven? 

Extra: veel Nederlanders zeggen graag: ik heb het heel druk, ik heb geen tijd! Maar 
ja… wat doen ze dan? Tv kijken, Facebook checken, twitteren, ouwehoeren bij het 
koffieapparaat 
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101 We gaan vrolijk verder op Facebook!   
Ook dit is weer niet het einde, maar een begin…. Op Facebook gaan we gezellig 
verder.  

Dank je wel voor iedereen die al lid is van de groep en als je ook mee wilt doen… je 
bent van harte welkom!  

Vrolijke groet,  

Albert  
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Join the Secret Dutch Brainwash Club 
on Facebook!  

 Improve your Dutch each and every day!  
 Practice your Dutch  
 Connect with other Dutch Brainwash Graduates 
 Stay informed about other activities 

If you like this idea, then the easiest way is that 
We become friends on Facebook. 
Just go to https://www.facebook.com/albert.both.7

Remember that as a Dutch Brainwash Graduate 
you can always come to Free Conversation Sessions. 

Simply talk about anything that you like, and notice for  
yourself how saying things in Dutch gets easier and easier! 

There is also level 2, which will turn you into a real  
Dutch Master. It reveals all the other information that you  
need to know. 

You’ll discover once again how everything makes perfect 
sense in Dutch, even on much higher levels. Also it will help  
you to find the so called simple conversations really easy! 

http://talencoach.nl/keeping-dutch-momentum/


