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Zo maak je duizenden zinnen
in 10 simpele stappen

1
Choose a subject.
A noun or a personal pronoun

2 Choose an action
Take a verb and conjugate it

3
Often you can stop here, but if you like you can take a next step

See if there is another object involved
You can add nouns again

You can describe the nouns with describing words4

5 Describe how you do the activity
you can use describing words to desribe the verb

6 You can add a time or a place
Remember that verb is always second element!

7 You can add possesives like mijn jouw etc

8

9

10

You can make negative sentences by adding niet or geen

You can add orange verbs. The orange verb is second element
and gets conjugated. You put all the other whole verbs at the end

You can make a sentence longer by using the quotation technique
or use straight linking words en, maar, want, of (or), want

1) Ik
2) ik lees
3) Ik lees een boek
4) Ik lees een saai boek
5) Ik lees snel een saai boek
6) Ik lees hier snel een saai boek - Hier lees ik snel een saai boek
7) Ik lees hier snel jouw saaie boek
8) Ik lees hier jouw saaie boek niet
9) Ik wil hier jouw saaie boek niet lezen
10 Je weet: ik wil hier jouw saaie boek niet lezen, want ik lees alleen
interessante dingen
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Zo maak je duizenden zinnen
Extra upgrade

9

10

You can add other nonorange helping verbs such as vergeten, hopen
etc and then the sentence will end like this: TE + whole verb
and gets conjugated. You put all the other whole verbs at the end

9) Ik probeer hier jouw saaie boek niet TE lezen
10 Ik probeer hier jouw saaie boek niet te lezen OMDAT ik alleen interessante
     dingen wil lezen
11 Omdat ik alleen interessante dingen wil lezen, probeer ik hier jouw saaie boek
    niet te lezen >> Daarom probeer ik hier jouw saaie boek niet te lezen
12 Omdat ik alleen interessante dingen wil lezen IN mijn vrije tijd, probeer ik
    hier jouw saaie boek niet te lezen....

With sneaky linking words such as dat, omdat, als, wanneer etc the verbs
go to the end (the omdat effect)

11 If you start a sentence with a sneaky linking word then the verb comes at
the end in the first sentence and this whole first sentence is one element.
You’ll continue the rest of the sentence with a verb (second element)

12 You can always continue your sentence with prepostions (words as in,
met op etc.)
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When to use those f#(k!ng articles (or not)
Do you speak a language like Japanese, Turkish, Polish or Hindi? Ouch... then you may have
a problem with articles.. Just as a basic rule, you should use words like de, het & een more
often....  Although it may look perfect to you without any article, the Dutch will use the articles
more often than you think....  And... Dutch works more or less like English....

No articles required

1) plural

Voorbeelden:
1) Apen lijken soms op mensen  - Aarbeien zijn nog lekkerder met suiker en slagroom (mmm)
2) Ik had op mijn bord slagroomtaart, pizza, aardappelen, spruitjes, pudding, biefstuk, kip,
      worst, kaas, druiven, meloen en appelgebak, dus nu moet ik kotsen! :(
3) Geld is altijd handig. Ik vind geld heerlijk
    !!! Hé daar ligt een euro op straat...  De pond is meer waard dan de euro
4) Ik spreek liever Spaans - Ook Nederland is soms een vervelend land - Is België ver?
5) Ik heb hoofdpijn, rugpijn, buikpijn en menopauze!
    !!!  Au! Ik voel weer een enorme hoofdpijn!
6)Je maakt papier  van hout -  Het hart pompt bloed door je lichaam - We kunnen niet zonder
      zuurstof (oxygen) leven - De drinkjoghurt zit vol kleurstof! - Is Barbie echt zo plastic?
7) Is oorlog goed voor de economie? - Controle is niet altijd nodig - Intuitie is handig - Au ik
      heb pijn! - Hebben mensen nu meer koopkracht dan vroeger? - Ik voel onrust
    !!! Zal een oorlog tegen alcohol en drugs echt helpen?

2) food
 (undefined quantity) 3) money

(undefined)

4) countries and
languages

5) Illnesses
(undefined quantity)

6) Materials &
 substances

7) intangible things
(undefined quantities)

Wat is het verschil?
Leven is leuk
Het leven is leuk

Pas op! Het is altijd de gevangenis!
Ik zit liever niet in de gevangenis
Kan mijn schoonmoeder niet
naar de gevangenis?
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Extra oefeningen
1) Eindelijk heb ik nu thuis televisie
2) Mooi! Ik ga nu naar huis!
3) Nog één maand en dan is het gelukkig zomer
4) Ik heb probleem! Ik heb nooit tijd!
5) O nee! Van mijn collega’s krijg ik hoofdpijn!
6) Op strand heb je genoeg zand
7) Hebben Nederlanders geduld? (patience, het)
8) Ik teken contract
9) Wil je handtekening?
10) Nee maar.... ik zie zon!
11) Nee maar... ik zie de zon!
12) Het was leuke tijd
13) Het was een leuke tijd
14) Nicotine kan verslavend werken
15) Koeien geven melk
16) Mmmmm..... dat geeft een lekker gevoel!
17) Een zeester leeft in zee
18) Een zeester leeft in de zee
19) De A is een letter
20) A is een letter
21) Ik heb haar op mijn hoofd
22) Ik heb een haar op mijn hoofd
23) Heb je vuur?
24) Heb je een vuur?
25) Heb je aspirine?
26) Ja ik heb een aspirine. Of wil je de hele doos?
27) Ik heb een cd vol met een muziek
28) Ik zoek een werk \
29) Ik heb baan
30) Wat een hoop cd’s heb je daar!
31) Deze planten groeien in bergen
32) Ik wil vier biertje
33) Zee heeft zout water en gracht heeft zoet water
34) Mens wil altijd meer
35) Man zoekt altijd

1 goed 2goed 3 goed 4 fout, een probleem 5
goed 6 fout, het strand 7 goed 8 fout, het of
een contract 9 fout een of de handtekening 10
goed 11 goed 12 fout, een leuke tijd 13 goed
14 goed 15 goed 16 goed 17 goed 18 goed
19 goed 20 goed 21 goed 22 Heb je maar één
haar op je hoofd? arme jij! 23 goed 24 goed
25 goed 26 goed 27 fout, muziek 28 fout, werk,
29 fout, een baan 30) goed 31 fout, in de
bergen  32) fout biertjes 33) fout, een gracht
en je kan ook zeggen: de zee of een zee 34
fout, de men of mensen willen altijd meer 35
mannen zoeken altijd (here it means men,
only male persons), of de man zoekt meer,
that is the man seeks more

Pas op! Headlines in the news are not always correct Dutch!
Zon schijnt weinig vandaag
Zakkenroller actiever met mooi weer
Man bijt hond

Pas op! In some proverbs or expressions you will not see articles
Ze leven als kat en hond
Die twee zijn water en vuur
Ik noem nu even voor het gemak man en paard

Je hebt wel een of het met verkleinwoorden...
Ik drink een biertje, er is een lekker zonnetje
Met meervoud heb je nooit een probleem
Ik eet ijsjes, ik lees verhaaltjes maar ik eet een ijsje
en ik lees een verhaaltje
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Bonus information

Personal pronouns change, after a preposition, also in English
He does something for him and she does something for her

Ik met / zonder / voor   me / mij
Je met / zonder / voor   je
Jij met / zonder / voor   jou
Hij met / zonder / voor   hem
Zij / ze met / zonder / voor   haar
U met / zonder / voor   u

Wij / we met / zonder / voor   ons
Jullie met / zonder / voor   jullie
Zij / ze met / zonder / voor   ze / hen

Extra:
hoe gaat het met me / mij / je / jou etc

Geef de juiste vormen
Voorbeeld: Ik luister altijd naar (jij) - - > Hij luistert altijd naar jou

1 Joepie! Dit is voor (ik)
2  Ik doe het voor (jij)
3  Gaat het goed met (jullie)
4  Ik kan niet zonder (jij)
5  Ik ga met (hij) naar de bioscoop
6  Waarom zeg je dit tegen (ik)

7 De bloemen zijn voor (zij, 1)
8 Hij geeft (wij) de schuld :(
9  Waarom val je op (hij)?
10 Dit is echt iets voor (ik)
11 Hij stuurt de brief aan (u)
12 Hé, hij kijkt naar (je)

1 Mij - me 2 jou 3 jullie 4 jou 5 hem 6 mij - me 7 haar 8 ons 9 hem 10 mij - me 11 u 12 je

Mmm zijn  al deze appels
speciaal voor mij?

Natuurlijk
lieve schat!
speciaal
voor jou!
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P.S: if you have a Dutch partner he/she should say now and then ik hou van JOU. Dutch people
will never say: ik hou van jij. Did you notice? Ik hou van je is correct :)



Separatist verbs
 

Ik sta altijd vroeg op (opstaan)
Wij werken goed samen (samenwerken)

Extra oefening:

Voorbeeld: ik de deur (dichtdoen) --> ik doe de deur dicht
1)  O nee! Het arme konijn (doodgaan)
2)  Ik veel dingen (nodighebben)
3) Nu jij het toilet (schoonmaken)
4) Zij de deur (opendoen)
5)  Pfff ik even lekker (uitrusten)
6)  Bah! De duiven mijn balkon (onderschijten)
7)  Joepie! Ik heb vandaag mijn salaris. Ik vandaag lekker veel geld (uitgeven)
8)  Hij nooit (afwassen)
9)  Ik de borden (afdrogen)
10) Ik het probleem (oplossen)
11) Hij me altijd :(  (uitlachen)
12) Ja! Je het woord goed (uitspreken)
13) Ik mijn schoenen (uitdoen)
14) Wij graag nieuwe dingen (uitproberen)
15) Wanneer je je nieuwe boek (uitgeven)
16) Ach, ik het nooit! (afleren)
17) Inbrekers (inbreken)
18) Belangrijke dingen ik (opschrijven)
19) Wanneer we (afspreken)
20) Ik deze nieuwe app (uitproberen)

1) Het arme konijn gaat dood 2) Ik heb veel dingen nodig 3) nu maak jij het toilet schoon! 4) zij doet / doen de deur
open 5 Ik rust even lekker uit 6) De duiven schijten mijn balkon onder! 7) Ik geef vandaag lekker veel geld uit 8 HIj wast
nooit af 9( Ik droog de borden af 10) Ik los het probleem op 11)  hij lacht me altijd uit 12) je spreekt het woord goed uit
13) Ik doe mijn schoenen uit 14) wij proberen graag nieuwe dingen uit 15)  wanneer geef je je nieuwe boek uit 16) ik
leer het nooit af 17 inbrekers breken in 18) belangrijke dingen schrijf ik op 19) Wanneer spreken we af? 20) ik probeer
deze nieuwe app uit

Tip! Met oranje werkwoorden blijven separatische werkwoorden altijd hetzelfde
Opstaan --> Ik wil niet vroeg opstaan
Uitgeven --> Ik ga veel geld uitgeven
Afwassen --> O nee! Vandaag moet ik afwassen
Opgeven --> ik zal nooit opgeven

Ach... ik ben wel heel
perfect! Ik heb niets meer
nodig!

Hij doet even zijn
schoenen uit en dan...
iedereen gaat dood!
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Bonus information (selfish verbs)
 

Ik     was  me
Je/ jij  wast je
Hij wast  zich
Zij wast  zich
U wast zich / u

Wij / we wassen ons
Jullie wassen jullie / je
Zij / ze wassen zich

De auto wast zich

Geef de juiste vormen
Voorbeeld: Ik + zich wassen  - > Ik was me
1 Ik (zich wassen) lekker met heel veel zeep
2  Hij (zich voelen) depressief vandaag
3  Joepie! Eindelijk (zich voelen) ik gelukkig!
4  Hij (zich herhinneren) niets meer van het wilde feest
5  Zij (zich vergelijken) constant met andere mensen
6 Ik ben alleen thuis, maar ik (zich redden) me wel (manage)
7 Jij (zich vervelen) altijd!
8 Zij (zich verliezen) totaal in deze relatie
9 Vanavond (zich verwennen) ik met een doos chocola!
10 Zij (zich voelen) altijd beter dan anderen
11 Oeps! Ik (zich herhinneren) niks meer!
12 Hoe (zich voelen) u vandaag?

1 ik was me 2 hij voelt zich 3 Eindelijk voel ik me 4 Hij herinnert zich 5 zij verlelijkt/vergelijken zich 6 ik red me 7 jij
verveelt je 8 zij verliest/verliezen zich 9 vanavond verwen ik me 10 zij voe3lt / voelen 11 Ik herinner me 12 voelt u zich

Tip: pas op met inversie!
Ik voel me vandaag goed
Vandaag voel  ik me goed

Verb is always second.... also with inversion
But... with inversion you mention the subject first!
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Selfish & Separatist verbs

 

Ik   stel me  voor
Je/ jij  stelt je voor
Hij stelt  zich voor
Zij stelt zich voor
U stelt zich / u voor

Wij / we stellen ons voor
Jullie stellen jullie / je voor
Zij / ze stellen zich voor

Geef de juiste vormen
Voorbeeld: Ik + zich uitkleden  - > Ik kleed me uit
1 Ik ((zich uitkleden) nu
2 Ik (zich afvragen) sommige dingen
3 Zij (1) zich aankleden
4 Zij (zich opmaken) met veel lippenstift en ogenschaduw
5  Ik (zich voorstellen) hoe het is om fantastisch Nederlands te speken
6 Hij kan  goed in andere mensen (zich inleven)
7 Ik laat nu (zich uitschrijven)
8 Je kan (zich inschrijven bij deze speciale tafel
9  Oeps... misschien (zich uitdrukken)  een beetje ongelukkig
10 Wij (zich voorstellen)graag
11 Kan ik (zich inschrijven) hier?
12 Ik (zich voorbereiden) op mijn presentatie
13 Hij probeert (zich aankleden snel)
14 !@# Ik vergeet (zich uitchecken)
15 Hij hoopt snel (zich inschrijven + kunnen)

1) Ik kleed me nu uit  2 Ik vraag me sommig dingen af 3 Zij kleedt zich aan 4 Zij maakt zich op
met ... 5 Ik stel me voor hoe het is om fantastisch Nederlands te spreken 6 Hij kan zich goed in
andere mensen inleven 7 Ik laat me nu uitschrijven 8 Je kan je inschrijven bij deze speciale
tafel 9 Oeps... misschien druk ik me een beetje ongelukkig uit 10 Wij stellen ons graag voor
11 Kan ik me hier inschrijven? 12 Ik bereid me op mijn presentatie voor / ik bereid me voor op
de presentatie 13 Hij probeert zich snel aan te kleden 14 Ik vergeet me uit te checken 15 Hij
hoopt zich snel in te kunnen schrijven - hij hoopt zich snel te kunnen inschrijven

Dag Koe!  Ik stel me even
voor.... Ik ben de zon

MMM... ik kan me niet
voorstellen dat ik je ooit in
Nederland gezien heb...

Place zich as close as
you can to the subject.
And verb second
element  is a divine
law!
Ik kleed me aan

Nu kleed jij je uit!
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Het
Elk
Ieder
Welk
Ons
Al het

De
Elke
Iedere
Welke
Onze
Alle

Geef de juiste vormen
Voorbeeld: Elk + het contract = elk contract
1 Elk + het gebouw (building)
2 Welk + het dier
3 Welk + het merk
4 Welk + de auto
5 Ieder + de stem (voice, vote)

6 Welk + de gemeente
7 Al  + de mensen
8 Ieder + het uur
9 Ieder + de sport
10 Elk + de minuut

11 Al + het verkeer
12 Ieder + het land
13 Al + het geld
14 Al + de bomen
15 Welk + de intonatie

1 Alle gebouwen 2 Alle dieren 3 welk merk 4 Welke auto 5 Iedere stem 6 Welke gemeente
7 Alle mensen 8 Ieder uur 9 Iedere sport 10 Elke minuut  11 Al het verkeer 12 Ieder land
13 Al het geld 14 Alle bomen 15 Alle informatie

 Describing things (advanced)

Onspecifiek
Een
No article
Geen
Ieder
Welk
Elk

Specifiek
De / het
Deze / dit / die / dat
Mijn, jouw, zijn, haar etc
Alle / al het

Voorbeeld:  Elk + mooi + de stad = elke mooie stad
1 Elk + rendabel + vorm van energie
2 Elk + vreselijk + de ziekte
3 Elk + geldig + het contract
4  Al + langzaam + verkeer
5 Ieder + de stem (voice, vote)
6 Al + positief + het enthousiasme
7 Welk + tijdelijk + het contract
8 Ieder + mooi + moment
9 Elk + internationaal + bedrijf
10 Al + negatief + de aandacht
11 Al + jong + mensen
12 Al + vers + het fruit

13 Welk + mooi + de droom
14 Ieder + groot + de uitdaging
15 Al + vast + de kosten
16 Moeilijk + dilemma’s
17 Geen + vals + het schilderij
18 Geen + half + dagen
19 Onze + innovatief + het bedrijf
20 Welk + fantastisch + het feest
21 Al + invloedrijk + organisaties
22 Welk + belangrijk + het woord
23 Al + belachelijk + de onzin
24 Elk + inspirerend + doel

1 Elke rendabele vorm van energie 2 Elke vreselijke ziekte 3 Elk geldig contract 4 Al het langzame verkeer 5
Iedere stem 6 Al het positieve enthousiasmse 7 Welk tijdelijk contract 8 Ieder mooi moment 9 Elk internationaal
bedrijf 10 Alle negatieve aandacht 11 Alle jonge mensen12 Al het verse fruit 13 Welke mooie droom 14 Iedere
grote uitdaging 16 Moeilijke dilemma’s 17 Geen vals schilderij 18 Geen halve dagen 19 Ons innovatieve bedrijf 20
Welk fantastisch feest 21 Alle invloedrijke organisaties 22 Welk belangrijk woord 23 Alle belachelijke onzin 24
Elk inspirerend doel

Zeg, generaliseer je niet
een beetje? Niet iedere
kat is gemeen toch?

Jawel, alle katten zijn
klootzakken
Behalve jij, als je nu
weggaat!
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Extra oefening
Give the singular item

Example: 2 planten - 1 plant

2 katten, 1....
2 sigaretten, 1....
2 wolken, 1....
2 sokken, 1 ....
2 jongens, 1 ....
2 druiven, 1 ....
2 olijven, 1 .....
2 personen, 1 ....
2 brillen, 1 ....
2 bossen, 1....
2 rozen, 1.....
2 emoties, 1 .....
2 helften, 1 .....
2 kleuren, 1 .....
2 regels, 1 .....
2 vissen, 1 .....
2 pillen, 1 .....
2 brieven, 1 .....
2 oorlogen, 1 .....
2 baden, 1 .....
2 boten, 1 .....
2 codes, 1 .....
2 bruggen, 1 .....
2 straten, 1 ......
2 likeuren, 1 .....
2 percentages, 1 .....
2 adviezen, 1.....
2 taken, 1 .....
2 takken, 1 .....
2 opties, 1 .....
2 wegen, 1 .....
2 gewichten, 1 .....
2 risico’s, 1 .....
2 uitzichten, 1 .....
2 aspecten, 1 .....

1 kat  1 sigaret 1 w
olk 1 sok 1 jongen 1 druif 1 olijf 1 persoon 1 bril 1 bos 1 roos 1 em

otie 1 helft 1 kleur
1 regel 1 vis 1 pil 1 brief 1 oorlog 1 bad 1 boot 1 code 1 brug 1 straat 1 likeur 1 percentage 1 advies
1 taak 1 tak 1 optie1 w

eg 1 gew
icht 1 risico 1 uitzicht 1 aspect 1 duo 1 citroen 1 schaap 1 telefoon

1 hotel 1 strand 1 garantie  1 vlo 1 heer 1 dam
e 1 tekst 1 m

olen 1 perspectief 1 geheim
 1 koning 1 tand

1 tarief, 1 strand pas op: oorlog, bad, vlo are irregular

2 duo’s, 1....
2 citroenen 1....
2 schapen, 1....
2 telefoons, 1 ....
2 hotels, 1 ....
2 stranden, 1 ....
2 garanties, 1 .....
2 vlooien 1 ....
2 heren 1 ....
2 dames, 1....
2 teksten, 1.....
2 molens, 1 .....
2 perspectieven, 1.....
2 geheimen, 1 .....
2 koningen, 1 .....
2 tanden, 1 .....
2 tarieven, 1 .....
2 prinsen, 1 ....

Wat heb je liever?

Twee taken of twee takken?

Verkopen vlooienmarkten echt vlooien?
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Extra oefening
 

Give the right form:

Example: Het witte licht, een wit licht

Het lieve meisje, een....
Het rose varken, een ....
Het fantasische idee, een...
Het scherpe inzicht, een ....
Het mysterieuze geheim, een.....
Het hoge percentage, een .....
Het lelijke gebouw, een .....
Het hete water, ....
Het traditionele bier, ....
Het lage cijfer, een ....
Het volle park, een.....
Het lege strand, een.....
Het slechte humeur, een .....
Het bruine paard, een .....
Het centrale principe, een.....
Het christelijke kruis, een .....
Het handige ding, een ....
Het irritante muziekje, een .....
Het fanatieke geloof, een .....
Het tropische zwembad, een .....
Het lange hoofdstuk, een ....
Het experimentele ontwerp, een......
Het moderne leven, een .....
Het tragische drama, een....
Het blauwe oog, een .....
Het harde lawaai, een .....
Het verkeerde antwoord, een .....
Het domme advies, een dom....
Het slaperige schaap, een ..... schaap
Het verre strand, een .....
Het dichte bos, een ......
Het typische geluid, een .....
Het rode licht, een .....
Het karakteristieke dorp, een .....
Het wilde zwijn, een .....

Het handige apparaat, een....
Het dagelijkse gebruik, een.....
Het drukke verkeer, een .....
Het lege station, een .....
Het stoute meisje, een.....
Het intense verlangen, een....
Het lekke dak, een .....
Het originele werk, een.....
Het primitieve organisme, een....
Het exclusieve hotel, een....
Het directe contact, een.....
Het perfecte leven, een .....
Het saaie spel, een .....
Het internationale centrum .
Het kapotte vliegtuig, een ......
Het oude wijf, een ....
Het actieve konijn, een.....
Het multifunctionele mes, een.....

Wat heb je liever?

Een blauw oog of blauwe ogen?

Is een oud wijf per definitie oud?
En is het altijd een vrouw?

Lief m
eisje, rose varken, fantastisch idee, scherp inzicht, m

ysterieus geheim
, hoog percentage, lelijk gebouw

, heet w
ater, traditioneel

bier, laag cijfer, vol park, leeg strand, slecht hum
eur, bruin paard, centraal principe, christelijk kruis, handig ding, irritant m

uziek,
fanatiek geloof, tropisch zw

em
bad, lang hoofdstuk, experim

enteel ontw
erp, m

odern leven, tragisch dram
a, blauw

 oog, hard law
aai,

verkeerd antw
oord, dom

 advies, slaperig, ver strand, dicht bos, typisch geluid, rood licht, karakteristiek dorp, w
ild zw

ijn, ha
ndig

apparaat, dagelijks gebruik, druk verkeer, leeg station, stout m
eisje, intens verlangen, lek dak, origineel w

erk, prim
itief org

anism
e,

exclusief hotel, direct contact, perfect leven, saai spel, internationaal centrum
, kapot vliegtuig, oud w

ijf, actief konijn, m
ultifuncioneel

m
es
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Extra oefening

Geef het hele werkwoord

Voorbeeld:: hij fietst --> fietsen

Hij babbelt
Hij bluft
Hij verrast
Hij fluistert
Het fascineert
Ik inspireer
Ik coach
Jij denkt
Hij verandert
Zij fantaseert
De vogel broedt
Ik slaap
Hij valt
Jij presenteert
Jij wacht
Ik vul
Ik probeer
Ik proef
Jij levert
Ik ontvang
Jij verliest
Hij wint
Ik nies
Hij verdient
Jij speculeert
Hij groeit
Ik groei
Jij blijft
Het bestaat
Ik versta
Jij neemt
Ik pak
Het regent
Het sneeuwt
Het waait

Het explodeert
Jij zakt
Ik snurk
Ik bluf
Het verandert
Ik verwen
Jij deelt
Ik deel
Hij bloedt
Zij slijmt
Ik vang
Jij begrijpt
Het beweegt!
Ik rijd
Ik hou van pinda’s
Jij bestelt
Ik bak
Ik klim
Ik vergroot
Het blijft
U manipuleert
Hij zuigt
U verbetert
Jij spaart
U belt
Jij zendt
Het kookt
Hij bijt!
Ik vergeet
Ik rij
Jij brengt
U commandeert
Jij danst
U rust

babbelen, bluffen, verrassen, fluisteren (w
hisper), fascineren, inspireren, coachen, denken,

veranderen (change, alter), fantaseren, broeden, slapen, vallen, presenteren, w
achten, vullen,

proberen, proeven, leveren (deliver), ontvangen, verliezen, w
innen, niezen (sneeze), verdienen,

speculeren, groeien (grow
, increase), blijven, bestaan (exist), verstaan, nem

en, pakken, regenen,
sneeuw

en, w
aaien (w

hat the w
ind does), exploderen, zakken, snurken (snore), bluffen, veranderen,

verw
ennen, delen, bloeden, slijm

en, vangen, begrijpen, bew
egen (m

ove), rijden, houden van (love),
bestellen, bakken, klim

m
en, vergroten, blijven, m

anipuleren, zuigen, verbeteren, sparen, bellen,
zenden, koken, bijten, vergeten, rijden, brengen, com

m
anderen, dansen, rusten

Wat is het verschil
tussen verstaan
en begrijpen?

Proef je graag
nieuwe schoenen?

Waarom is proberen
een fout woord?
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Extra oefening

Welke persoon is het?
1)  Ik + jij
2)  jij + jij
3) de olifant
4) de tuin
5) Sarah Palin
6) Jij + hij
7) jij + jij + ik
8) de zon
9) de zon + de maan
10) hij + hij
11) de metro
12) de film
13) het meisje
14) Tom
15) Tom en Jerry
16) Donald Duck
17) de winkel
19) zij + zij + zij
20) niemand
21) iedereen
22) mensen
23) niets
24) alles
25) de straat

1) ik
2) jij / je
3) hij / zij ze/ het
4) wij / we
5) jullie
6) zij / ze

Welke persoon is het?
1) wij / we 1
2)  jullie 5
3) hij 3
4) hij  3
5) zij / ze 3
6)  jullie 5
7) wij / we 4
8) hij 3
9) zij 6
10) zij 6
11) hij 3
12) hij 3
13) zij / ze 3
14) hij 3
15) zij / ze 3
16) hij 3
17) hij 3
19) zij 6
20) 3 (nobody is)
21) 3 (everyone is)
22) 6 (people are)
23) 3 (nothing is)
24) 3 (everything is)
25) hij 3
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De ultieme mierenneuk test
Zijn de zinnen goed?

1 Ik wil biertje drinken
2 Ik wil een tafel voor twee personen te reserven
3 Ik wil een boek schrijven over geluk op het werk
4 Ik weet niet wie kan dit doen
5 Ik ga naar werk
6 Als alleen goede mensen naar hemel gaan, maak ik weinig kans!
7 Ik koop dit boek omdat ik het willen lezen
8 Als het vandaag regent, ik blijf gezellig binnen zitten
9 O nee! Het is vaandag mandag!
10 Mijn nieuw contract begint volgende week
11 Hij drinkt snel op heel veel biertjes!
12 Mijn baas wilt altijd dat ik langer blijf werken
13 Ik me stel voor
14 Deze bloemen zijn voor jij!
15 Kan jij zich voorstellen?
16 Ik wil te veel betalen niet
17 Ik liever heb melkchocolade dan pure chocolade
18 Ik zal de opene ramen even dichtdoen
19 Gisteren ga ik naar een gezellig café
20 Wij stellen onze voor
21 Geef mij maar die grote!
22 Heeft je aspirine? Ik heb hoofdpijn!
23 Kan je het herhalen? Ik hoor jouw niet!
24 Ik will graag de loterij winnen!
25 Ik zeg alleen iets als ik weet dat het helemaal goed is

1 Fout, een biertje drinken. With diminuitives you always need a word like een, de mijn etc 2 without te, willen is
an organge verb 3 This sentence is correct, you can always coninue a sentence with a preposition (over) 5 naar
HET werk or naar MIJN werk 6 naar DE hemel gaan 7 omdat ik het WIL lezen 8 BLIJF ik 9 vAnDAAG MAANdag
10 Nieuwe - although is is het contract, mijn makes it specific 11 Here it means that he is sitting on top of
beers... it should be: hij drinkt snel heel veel biertjes OP  12 mijn baas WIL (willen is irregular) 13 Ik STEL me
voor 14 voor JOU -  after prepostions jij changes into jou, you also say: ik hou van JOU 15 Ik stel ME voor, verb
needs to be second element, it is a holy and divine law 15 Kan jij je voorstellen? Zich is for hij, zij or u 16 Ik wil
niet te veel betalen, the verb needs to be at the end 17 Ik HEB liever (liever is not a verb and the verb needs to be
second) 18 OPEN ramen (adjectives with 2 syllables or more with a shore -en at the end never get an extra e.
Opene does not exist! 19 Gisteren GING ik (you need to put it in the past tense) 20  Wij stellen ONS voor (onze
= our 21 This sentence is great! Just give me that big one! 22  Heb je aspirine? 23 Ik hoor jou niet! Jouw = your
24 Ik WIL (dus niet met LL) 25 Deze zin is grammaticaal goed, maar ook fout! Maak gewoon lekker fouten, dan
leer je veel meer en dat is beter voor jou en voor je Nederlands!
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Extra resources:

FREE eBook Gaan Met Die Banaan
500 Dutch stories
If you like to download it, then send an email to
albert@talencoach.nl and write: gaan met die banaan!

Ouwehoerverhalen
Free eBooks with Dutch Stories
www.talencoach.nl/ohv

The secret Ouwehoerclub on Facebook
Send an email to albert@talencoach.nl if you like to join..
Write: hé Albert, ik wil bij de Ouwehoerclub!

At least 10 times per year there is de ouwehoerclub,
Free Conversation! You can talk about anything that you like,
in Dutch!

As a Dutch Brainwash Graduate you can book
individual sessions and  you can also sign up with
other  Dutch Brainwash Graduates.
You can already start with 1 hour
€60 (individual) / €80 2 people or more
For more info: albert@talencoach.nl



Ready for the next step?
Make your Dutch Brainwash Complete and learn and start to see Dutch in 3D!
This course of 5 days will reveal many other mysteries and secrets...

This is what you’ll discover:

How to use all time dimensions (including combinations like past and future)
How to compress your Dutch so that you need less words
Start to understand how place, directions and movement work in Dutch
How to explode your vocabulary in new and advanced ways

After Completing Dutch Mastery, Dutch will hardly have any secrets or mysteries for
you anymore. You’ll experience on deeper and profound levels that Dutch is logical,
consistent and funny!

You’ll be able to understand any thinkable sentence construction and... it will help
you to do the so called ‘simple’ conversations with far more ease!

Find more info at: https://talencoach.nl/programs/mastery/

If you like to have a chat, just send an email to albert@talencoach.nl


