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Hé ober! Zal ik even af gaan rekenen?

Kan ik nog iets extra’s gaan bijbestellen?
Kan ik nog iets extra’s bij gaan bestellen?

Je mag het geld ook  naar mijn rekening gaan overschrijven
Je mag het geld ook naar mijn rekening over gaan schrijven

1 Natuurlijk mag je mijn wijnglas altijd blijven bijvullen!
2 Ik zal je zeker gaan uitnodigen!
3 Ik hoop nu maar dat mijn nieuwe baan niet zal tegenvallen...
4 Wij zullen later alle lichten gaan uitdoen
5 Ik zou niet zomaar bij mijn ex gaan inbreken
6 Dat woord kan je zelf in het woordenboek gaan opzoeken
7 Je kunt hier heel gemakkelijk naar een hogere functie gaan opklimmen
8 We moeten helaas onze vakantie gaan uitstellen
9 Ik moet altijd de hele tijd blijven nadenken!
10 O nee! Ik moet vanavond mijn vieze borden nog gaan afwassen!
11 Met dit abonnement mag je een nieuw mobieltje gaan uitkiezen!
12 Ik zal je dit merk zeker kunnen aanraden!

1 Natuurlijk mag je mijn wijnglas altijd bij blijven vullen 2 Ik zal je zeker uit gaan nodigen 3 Ik hoop nu maar dat
mijn nieuwe baan niet tegen zal vallen 4 Wij zullen later alle lichten uit gaan doen 5 Ik zou niet zomaar bij mijn
ex in gaan breken 6 Dat woord kan je zelf in het woordenboek op gaan zoeken 7 Je kunt hier heel gemakkelijk
naar een hogere functie op gaan klimmen 8 We moeten helaas onze vakantie uit gaan stellen 9 Ik moet altijd de
hele tijd na blijven denken! 10 O nee! Ik moet vanavond mijn vieze borden nog af gaan wassen 11 Met dit
abonnement mag je een nieuw mobieltje uit gaan kiezen 12 Ik zal je dit merk zeker aan kunnen raden!

Oefening: Verander de plaats van het positiewoord in de zin
b.v. Je kunt het formulier nu zelf gaan invullen =
               Je kunt het formulier nu zelf in gaan vullen

Ik  probeer (om) nu even TE gaan  uitrusten
Ik probeer (om) nu even uit TE gaan rusten

Ze is van plan (om) dit weekend de keuken TE  gaan schoonmaken
Ze is van plan (om) dit weekend de keuken schoon TE gaan maken

Here is some extra advanced information about separable verbs. For example, you already
know that afrekenen splits up: ik reken af. You also know the constructions ik wil nu afrekenen
& ik probeer nu af te rekenen. Now it is time for a next step. How do split up certain verbs if
you have a sentence with 3 verbs? Here is one clue. It makes a difference whether you deal
with orange helping verbs (kunnen, willen, etc) and red helping verbs (proberen, vergeten, van
plan zijn etc). Just have a look at the following examples.

Tip: if you just recognize
the second construction,
it is a great start!!!
Later if you like,
you can also create
your own sentences
with this second option!

.Separatist verbs and the order in longer sentences



Oefening: Verander de plaats van het positiewoord in de zin
b.v. Ik weiger je troep te blijven opruimen!  =
              Ik weiger je troep op te blijven opruimen!
1 Ik beloof je beter te zullen opletten!
2 U dient zich op tijd bij de receptie te gaan aanmelden
3 Ik overweeg een eigen kerk te gaan oprichten
4 Vergeet niet vandaag de kinderen van het kinderdagverblijf te gaan afhalen!
5 Ik neem me voor minimaal tien kilo te gaan afvallen!
6 Ik heb zin om de hele dag in mijn nieuwe cabrio te gaan rondrijden!
7 Je kunt hier heel gemakkelijk naar een hogere functie gaan opklimmen
8 We moeten helaas onze vakantie gaan uitstellen

1 Ik beloof je beter op te zullen letten 2 U dient zich op tijd bij de receptie aan te gaan melden 3 Ik overweeg een
eigen kerk op te gaan richten 4 Vergeet niet vandaag de kinderen van het kinderdagverblijf af te gaan halen!
5 Ik neem me voor minimaal tien kilo af te gaan vallen 6 Ik heb zin om de hele dag in mijn nieuwe cabrio te gaan
rondrijden 7 Je kunt hier gemakkelijk naar een hogere functie op gaan klimmen 8 We moeten helaas onze
vakantie uit gaan stellen

Here is another advanced construction. It is not really that frequent and it is good to know how
it works! In a way, it is really logical! In the 3rd sentence a word like wanneer, als or zodra is
missing, but with this construction it makes perfect sense to Dutch people!

Staat het stoplicht op rood, dan moet je stoppen

Oefening: Verander de plaats van het positiewoord in de zin
b.v. Ik heb geen zin om het opnieuw te gaan uitleggen=
              Ik heb geen zin om het opnieuw uit te gaan leggen

Look out! If you give an order, then it works like this!
Als er brand is, bel (dan) de brandweer!
Is er brand? Bel (dan) de brandweer!
Is er brand, bel (dan) de brandweer

Als het bier op is, (dan) kan je nieuw bier bestellen!
Is het bier op? Dan kan je nieuw bier bestellen!
Is het bier op, dan kan je nieuw bier bestellen!

Als de zon ondergaat, (dan) wordt alles donker!
Gaat de zon onder? Dan wordt alles donker!
Gaat de zon onder, dan wordt alles donker!

1 Je linkinprofiel moet meer op gaan vallen 2 Hij probeert steeds het wiel zelf uit te gaan vinden 3 Ik wil me over
meer dingen uit gaan spreken 4 Waarom weiger je dingen op een normale manier uit te gaan praten?
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1 Je Linkedinprofiel moet meer gaan opvallen
2  Hij probeert steeds het wiel zelf te gaan uitvinden
3  Ik wil me over meer dingen gaan uitspreken
4 Waarom weiger je dingen op een normale manier te gaan uitpraten?

.Anaconda sentences advanced



De juiste man of vrouw op de juiste plaats

You already know that personal pronouns exist in different forms. Here is an example
Ik (actor / subject) = Ik koop een lekker ijsje
Me / mij (object of action) = Mensen helpen me / mij
Me / mij (receiver) = Sinterklaas geeft me / mij mooie cadeaus!

This is no rocket science, right? Now it is time for the next step. Just read the next three sen-
tences and see if you recognize a pattern:

Ik koop een lekker ijsje
Zij help me altijd met mijn Nederlands
Hij geeft me altijd heel veel inspiratie!

Can you see that the personal pronouns are always very close together? So here is the basic
rule: keep personal pronouns as close together as you can, unless you must obey the law that
a verb needs to be in a certain place!

Here are some other examples and you’ll see that the pattern stays the same:
Het wordt tijd dat jij mij nu het geld terugbetaalt!
Mij zal je niet zien in een zelfhulpgroep voor mensen met een koffieverslaving
Als je hem een verjaardagskaart stuurt, dan zal hij  je zeker bedanken!

For the right order in the sentence
1) First place the verbs in the right position
2) Keep personal pronouns as closely together as you can!

Now it is time for a next logical step...
For the subject you can always use a noun of course!
Hij wil me nu met zijn scherpe tanden gaan bijten!
De krokodil wil me nu met zijn scherpe tanden gaan bijten!

Denk je dat hij mij met zijn scherpe tanden wil gaan bijten?
Denk je dat de krokodil mij met zijn scherpe tanden wil gaan bijten?
Mij wil de krokodil als eerste bijten!

Keep personal pronouns (object of action &  receiver) as closely as you can
to the subject! This subject can be a personal pronoun or a noun!
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.The place of personal pronouns in a sentence



Komt u binnen en gaat  u  zitten!
Giving orders is quite easy in Dutch. You just take the ik-vorm for any verb:
Spreek! - Ga! - Vertel! etc...

And there is a special form as well: the ultra polite imperative super submissive style!
Here are some examples:
Komt u binnen!
Gaat u zitten!
Zegt u het eens!

There are 2 things that make this construction so  ultra polite (and submissive)
1) You say u
2) The order initially looks like a question, because normally  you start questions with a verb.
    However with a slight change of intonation, it is a kind of subtle order, but now it sounds
    more like an invitation... It is a imperative disguised as a question somehow. Can you see
    the subtility?

Warning! Do not use this form too often!
It is extremely submissive and it creates a huge distance  between you and other people.
Unless you really want to show them that you really want to serve them!

Verander in de ultra polite imperative
b.v. Geef uw jas  maar = Geeft u uw jas maar

1 Zeg maar wat je wil bestellen!
2 Kom gezellig binnen!
3 Kijk maar even rond!
4 Roep me maar als je een vraag hebt
5 Zeg het eens!
6 Roep me als je iets nodig hebt!
7 Ga maar naar binnen als je het koud hebt
8 Neem een lekkere bitterbal!
9 Kies maar welke je wil!
10 Kleed je maar uit!
11 Meld je maar even aan bij de receptie!
12 Ontspan je maar even lekker in de sauna!
13 Blijf maar even hier wachten!
14 Trek even je jas uit en ga zitten!

1 Zegt u maar wat u wilt bestellen! 2 Komt u gezellig binnen! 3 Kijkt u maar even rond! 5 Zegt u het eens!
6 Roept u me maar als u een vraagt hebt / heeft 5 Zegt u het eens! 6 Roept u me als u iets nodig hebt
7 Gaat u maar naar binnen als u het koud hebt / heeft 8 Neemt u een lekkere bitterbal! 9 Kiest u maar welke
u wilt!  10 Kleedt u zich maar uit! 11 Meldt u zich maar even bij de receptie 12 Ontspant u zich maar even lekker
in de sauna! 13 Blijft u maar even hier wachten!  14 Trekt u even uw jas uit en gaat u zitten

This is a great construction
for doctors, nurses etc!
It is great if you want to keep a distance!
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!!! Weest does exist, but it is very rare (weest u niet ongerust) - it is better to use wees or find
another verb, for example komt u op tijd! (wees op tijd!)

.The ultra polite imperative super submissive style



 

MMMM... dat is genieten!
It is time for a typical Dutch construction that is very frequent and simple, but... if you are English
speaking person, there is a  chance that it will not make a lot of sense to you. So here it comes:
Er zijn stroopwafels - Dat is genieten! (het betekent dat ik geniet)
Ik heb morgen een examen! - Dat is hard studeren! (het betekent dat ik hard moet studeren)
Mijn computer is kapot - Dat is balen! (het betekent dat ik baal)
Ik ga een grap uithalen met mijn collega’s - dat is lachen! (dat is humor)

Het is ..........................  heel werkwoord
Dit  is ..........................  heel werkwoord
Het is ..........................  heel werkwoord

Notice that the whole verb always goes at the end. You can therefore say:
Het is echt vreselijk hard werken (je moet echt enorm hard werken)
Het is echt enorm lachen (dit  is supergrappig!

It seems that this makes the experience more intense and it sounds like a strong (end) conclusion...

Het / dit /  dat is ..........................

Het / dit / dat wordt  ..........................  heel werkwoord

Het / dit / dat  was  ..........................  heel werkwoord

 future

 past

And of course, you can also use this construction in other time dimensions:

Ik heb volgende week  vakantie! Dat wordt dan de hele dag op het strand liggen en lekker
niets doen!
Can you see that you talk about a future here? One thing is important... the future can be very
near... Sometimes it is just a matter of seconds....
Ik zie hier een slagroomtaart... Dat wordt  lekker genieten!

And yes... you can also do it in the past...
Ik was op een wandelvakantie, dus dat was de hele dag wandelen!
Het sneeuwde enorm gisteren, dus het was weer zout strooien en sneeuw schuiven!

Oefening: gebruik het is ...... heel werkwoord
b.v. De zon schijnt supersterk + het + oppassen =
               Het is oppassen!
1 Ik wil mijn werk afmaken + het + ik concentreer en focus de hele tijd
2 Ik heb tien flessen wijn in huis + dat + ik word het hele weekend dronken
3 Ik ben bij de tandarts + dat + hij boort tanden
4 Het is druk + dat + ik werk veel uren extra
5 Ik vier mijn verjaardag + het + ik vier de hele dag feest
6 Ik heb vandaag vrij - het - ik slaap lekker uit en ik doe lekker niks!

1 het is de hele tijd focussen en concentreren! 2 Dat is het hele weekend dronken worden! 3 Dat is tanden
boren! 4 Dat is veel uren extra werken! 5 Het is de hele dag feest vieren! 6 Het is uitslapen en lekker niks doen!
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Oefening: gebruik het is / wordt / was  ...... heel werkwoord
b.v. Ik had een mug in mijn slaapkamer - dat - ik lag de hele nacht wakker =
              Dat  was de hele nacht wakker liggen!
1 Mijn computer is kapot - dat - ik flip!
2 Ik krijgt straks geld op mijn rekening - dat - ik ga gezellig winkelen
3 Vroeger hadden mensen heel weining geld - het - ze leefden zuinig
4 Ik bestel nu een lekkere appeltaart - dat - ik ga genieten
5 Ik had een verbouwing in huis - het - ik kampeerde de hele tijd
6 Ik begin voor mezelf - dat - ik moet gaan netwerken
7 Ik had een belangrijk examen - het - ik moest studeren en studeren
8 Ik ga een belangrijk procect beginnen - dat - ik moe   handen uit mijn mouwen gaan steken
9 Ik ga mijn schoonmoeder laten schrikken - het - we gaan lachen
10 De zon schijnt en we gaan naar het strand - het - we gaan gezellig zonnen

1 Dat was flippen! 2 Dat wordt gezellig winkelen! 3 Het was zuinig leven! 4 Dat wordt genieten! 5 Het was de hele
tijd kamperen! 6 Dat wordt netwerken! 7 Het was studeren en studeren 8 Dat wordt mijn handen uit de mouwen
steken 9 Het wordt lachen! 10 Het wordt gezellig zonnen!

Het / dit / dat zal   ..........................  heel werkwoord + zijn

Here is an super advanced construction.... You can put it in the future when you use zal. The
word zijn comes at the end! It is a logical construction and here you need to be aware that you
can use the future tense in a metaforical sense. It does not necessarily mean that the action
takes place in the future, it is more an assumption. Here is an example
Ik kan mijn portemmonee niet vinden  >> Dat zal balen zijn! (it must be annoying)

Het / dit / dat  zou   ..........................  heel werkwoord + zijn

Here is another logical construction: dat zou lachen zijn = that would be hilarious! Dat zou
balen zijn = that would be awful!
Stel dat mijn schoonmoeder een week zou blijven >> Dat zou balen zijn!
Stel dat ik salarisverhoging zou krijgen en die irritante collega niet >> Dat zou lachen zijn!

You use this form in many hypothetical situations. You simply imagine how something could /
would look like!

Oefening: gebruik het zal / zou  ...... heel werkwoord + zijn
b.v. =  Stel ik zou een cabrio willen kopen - dat - zou - een lange tijd
              Dat zou een lange tijd sparen zijn!
1 Ik krijg tien gasten + dat + zal + Je zal  wel veel moeten koken
2 Stel dat ik de loterij zou winnen - dat - ik zou heerlijk genieten zijn
3 In mijn land schijnt altijd de zon en in Nederland niet - het - ik moet flink wennen!
4 Ik ga een wereld reis maken - het - ik zal heel veel reizen!

1 Dat zal veel wel koken zijn! 2 Dat zou heerlijk genieten zijn 3 Het zal flink wennen zijn! 4 Het zal heel veel
reizen zijn!
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Het is te begrijpen!

What do you notice if you look at the construction het is te begrijpen? Does it make sense? It
means: it is understandable. So what you see is that with TE + VERB you create an adjective.
Here are some other examples:
Het is te eten - (je kan het eten) (het is redelijk lekker en niet te vies)
Het is te volgen - (je kan het volgen)
Het is te doen (je kan het doen) (it is doable)
It does  not always make sense to translate this into English, but....
Here is something that can help:
Het is gemakkelijk te volgen = it is easy to follow
Het is gemakkelijk te doen = it is easy to do
Can you see that these constructions are quite close to English?

Here are some more examples:

De boeken zijn te bestellen
De boeken zijn gemakkelijk te bestellen

Veel dingen zijn  te verklaren
Veel  dingen zijn  logisch  te verklaren

Oefening: gebruik te + heel werkwoord
b.v. Je kan het filmpje op Youtube zien
              Het filmpje is op Youtube te zien...
1 Je kan de presentatie volgen op internet
2 Ik kan mijn werk doen
3 Je kan niet alles uitleggen
4 Je kan niet alles controleren
5 Je kan deze ziekte genezen
6 Je kan deze plaats reserveren
7 Je kan deze broek op 40 graden wassen
8 Je kan deze artikelen in onze winkel vinden

1 De presentatie is te volgen op internet 2 Mijn werk is te doen 3 Niet alles is uit te leggen 4 Niet alles is te
controleren 5 Deze ziekte is te genezen 6 Deze plaats is te reserveren 7 Deze broek is op 40 graden te wassen
8 Deze artikelen zijn in onze winkel te vinden

1 Je kan deze smoes gemakkelijk bedenken
2 Je kan deze twee dingen gemakkelijk verwarren
3 Je kan het hotel snel bereiken
4 Je kan dit grote geldbedrag gemakkelijk besparen
5 Je kan bosbranden moeilijk blussen
6 Je kan  sommige slechte gewoontes moeilijk afleren

Oefening: verander de zin
b.v.  Je kan het adres moeilijk vinden
              Het adres is moeilijk te vinden

1 Deze smoes is gemakkelijk te bedenken 2 Deze twee dingen zijn gemakkelijk te verwarren 3 Het hotel is snel
te bereiken 4 Dit grote geldbedrag is gemakkelijk te besparen 5 Bosbranden zijn moeilijk te blussen 6 Sommige
slechte gewoontes zijn moeiljk af te leren

Te koop!

Vandaag ben ik niet te genieten!
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Het was te verwachten!
Of course you can also put it in the past tense!
Deze reactie was te begrijpen
De oplossing was gemakkelijk te vinden
Oeps! Deze broek was niet op veertig graden te wassen!

Het zal te verwachten zijn!
Of course you can also put it in the future!
Deze reactie zal  te begrijpen zijn
De oplossing zal gemakkelijk te vinden zijn
Oeps! Deze broek zal niet op 40 graden te wassen zijn!

Look out with this constuction! It does not always mean that it takes place in the future...
It also reflects and idea or assumption. It works the same as English: a solution will be easy to
find = a solution must be easy to find

 future

 past

Het zou te verwachten zijn!

 future in the past

And... we can put the future in the past tense as well.. In English you say would!
!@#$  Mijn auto zou  goedkoop te repareren zijn!
@!#$ Het product zou te leveren zijn!
Oeps! Deze broek zal op 40 graden te wassen zijn!

What you see is that in the past you had a certain expaction about the future (at that time). But
now that you are in the future you can see that it was not true...

Sometimes it reflects a suggestion or a possibility. When you say it, it means that it could be
possible, but you are not 100% sure about it.. It was one possibility (but other things are pos-
sible as well)...

Oefening: verander de zin
b.v. Je kan deze cruise begin volgend jaar boeken
              Deze cruise zal begin volgend jaar te boeken zijn

1 In het vakantiepark kon je veel verschillende dingen doen
2 Tijdens de reis zal je veel avonturen beleven!
3 Je zult veel wilde dieren zien in Costa Rica
4 Ik kon in Griekenland veel mooie plekjes ontdekken
5 Je zult het artikel weer over een tijdje kunnen bestellen
6 Je zult de komenende veranderingen kunnen merken

1 In het vakantiepark kon je veel verschillende dingen doen 2 Tijdens de reis waren veel avonturen te beleven! 3
Veel wilde dieren zullen in Costa Rica te zien zijn 4 In Griekenland waren veel mooie plekjes te ontdekken. 5 Het
artikel zal over een tijdje weer te bestellen zijn 6 De komende veranderingen zullen te merken zijn

ER
1 Er is / valt  veel te beleven (je kan veel dingen beleven)
2 Er is / vat veel te doen (je kan veel dingen doen)
3 Er is / valt  veel te zien (je kan er veel dingen zien)
4 Er is / vallt  weinig te kiezen (je kan weinig dingen kiezen)

! You’ll also often here valt instead of is!
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Ik heb nu niets op mijn scherm staan!

Here is a special constructions and it works with the 5 verbs that often replace zijn:

Staan LopenZitten Liggen Hangen
Here are some examples:
Ik heb bier in de ijskast staan (ik heb bier en het staat in de ijskast)
Ik heb mijn mobiel in mijn tas zitten (ik heb een mobiel en hij zit in mijn tas)
O nee! Jij hebt een muis in huis lopen! (je hebt een muis en hij loopt in huis)
We hebben hier tienduizend euro liggen (we hebben tienduizend euro en het ligt hier)

Don’t worry too much about the construction, it is easy to avoid. And now when Dutch people
use it, it will make sense to you!

1 Ik + er hangen spinnenwebben achter de boekenkast
2 Ik + er staan heel veel flessen wijn naast mijn bed
3 Jij + er zit iets in je haar
4 U + er loopt een rekening bij onze bank
5 Hij + er staat een enorm bedrag op zijn spaarrekening
6 Ik + er zijn genoeg succesvolle projecten
7 Ik heb een abonnement die bij de sportschool loopt (maar ik ga nooit)

Oefening: maak zelf een zin
b.v. ik + er liggen ouwe spullen in mijn garage
              Ik heb ouwe spullen in mijn garage liggen

1 Ik heb spinnenwebben achter de boekenkast hangen 2 Ik heb veel flessen wijn naast mijn bed staan 3 Jij hebt
iets in je haar zitten 4 U heeft een rekening bij onze bank lopen 5 Hij heeft een enorm bedrag op zijn
spaarrekenening staan 5 Ik heb genoeg succesvolle projecten lopen 7 Ik heb een abonnement bij de sportschool
lopen

Look out! You often see it with other verbs as well. It often means there are.... or you can see,
hear etc...

Pas op! Je hebt daar krokodillen in de rivier zwemmen =
Er zijn krokodillen in de rivier die aan het zwemmen zijn

Ik heb twee kinderen aan de universiteit studeren =
Ik heb twee kinderen die aan de universiteit studeren

Je hebt overal vogels in je tuin fluiten =
Je hebt overal fluitende vogels in je tuin

Once again, it will take some skill to use this construction in the correct way. Just make sure
that you recognize it!
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Ik wil het gedaan hebben!
If you say: ik heb mijn droomhuis gekocht, then it means that you did it, but... there is a chance
that this is something that you want. You have not done it it, but you would like that you already
did it. So here is a special construction:
Ik wil volgende week mijn droomhuis gekocht hebben / hebben gekocht

Here are some other examples:
Ik wil het gezegd hebben / hebben gezegd
Ik wil naar tien verschillende landen gereisd hebben / hebben gereisd
Ik wil in tien verschillende landen geweest zijn / zijn geweest

So what you see is that you can combine the past light with orange helping verbs such as
willen, moeten, zullen, mogen etc.

Je moet binnen twee weken de rekening betaald hebben
Je kan een prijs gewonnen hebben / hebben gewonnen (misschien heb je een prijs gewonnen)

Oefening: combineer the past light met de helping verb
b.v. Ik + willen + ik heb een succesvol bedrijf opgebouwd
             Ik wil een succesvol bedrijf opgebouwd hebben / hebben opgebouwd

1 Ik + moeten + ik heb morgen een oplossing gevonden
2 Jij + kunnen  + je hebt volgend jaar veel nieuwe dingen geleerd
3 Hij + moeten + hij heeft minimaal vijf nieuwe klanten gevonden
4 Ik + kunnen + Ik ben over een maand voor mijn examen geslaagd
5 Ik + kunnen+ Ik heb over een tijdje de perfecte partner gevonden
6 Hij + kunnen - hij heeft morgen de geheime code gekraakt
7 Hopelijk - ik - zal - ik heb binnenkort de loterij gewonnen
8 Wij - willen - we hebben het project succesvol afgerond
9 Ik - wil - Ik heb binnen zeer korte tijd de zin van het leven gevonden
10  Zij - moeten- Ze hebben in het geheim afgesproken
11  Hij - willen - hij is binnen een half jaar getrouwd
12 Ik - willen - Ik ben zo snel mogelijk afgestudeerd

1 IIk moet morgen een oplossing hebben gevonden / gevonden hebben 2 Jijj kan / kunt volgend jaar veel nieuwe
dingen geleerd hebben / hebben geleerd 3 Hij moet minimaal vijf nieuwe klanten gevonden hebben / hebben
gevonden 4 Ik kan over een maand voor mijn examen geslaagd zijn 5 Ik kan over een tijdje de perfecte partner
gevonden hebben 6 Hij kan de geheime code gekraakt hebben / hebben gekraakt 7 Hopelijk zal ik binnenkort de
loterij gewonnen hebben / hebben gewonnen 8 Wij willen het project succesvol afgerond hebben / hebben
afgerond 9 Ik wi binnen zeer korte tijd de zin van het leven gevonden hebben / hebben gevonden 10 Zij moeten in
het geheim afgesproken hebben 11 Hij wil binnen een jaar getrouwd zijn / zijn getrouwd 12 Ik wil zo snel mogelijk
afgestudeerd zijn / zijn afgestudeerd

You can also combine it with red verbs that have to do with saying, admitting, thinking etc
Hij geeft toe (admits) een vrouw vermoord te hebben / te hebben vermoord
Ik beweert (asserts) verlichting gevonden te hebben / te hebben gevonden
Zij ontkent in het geheim te hebben afgesproken / afgesproken te hebben
Ik geloof nieuwe talenten te hebben ontdekt / ontdekt te hebben
Jij ontkent een verslaving te hebben gehad / gehad te hebben

Wat wil jij over een jaar
bereikt hebben?

..Combining helping verbs with the past light



Oefening: verander de zin
b.v. Sarah Palin beweert: ik heb altijd een persoonlijke relatie met Jezus gehad
             Sarah Palin beweert een persoonlijke relatie met Jezus gehad te hebben
1 Ik beloof + Ik zal een morgen een nieuw voorstel schrijven
2 Hij zegt + Ik heb mijn leven altijd vroeg opgestaan
3 Hij zegt: ik heb te veel betaald
4 Hij zegt: ik heb op jonge leeftijd een ongeluk gehad
5 Jij zegt: ik heb altijd een neus voor goede aanbiedingen gehad
6 Zij zegt: ik heb gelukkig de juiste partner uitgekozen
7 Ze zegt: ik ben op de verkeerde man gevallen
8 De chefkok zegt: ik heb niet precies het recept gevolgd
9 Hij geeft toe: ik heb een avontuurtje met mijn secretaresse gehad
10 De olifant denkt: ik heb een ontsnappingsroute gevonden
11 De wetenschapper suggereert: ik heb een nieuwe onderzoeksmethode gevonden
12 De manager suggereert: ik heb perfect timemanagement onder de knie

1 Ik beloof morgen een nieuw voorstel geschreven te hebben / te hebben geschreven 2 Hij zegt zijn hele leven
altijd vroeg te hebben opgestaan / opgestaan te hebben 3 Hij zegt te veel betaald te hebben / te hebben betaald
4 Hij zegt op jonge leeftijd een ongeluk te hebben gehad / gehad te hebben 5 Jij zegt altijd een neus voor
aanbiedingen gehad te hebben / te hebben gehad 6 Zij zegt gelukkig de juiste partner uitgekozen te hebben / te
hebben uitgekozen 7 Ze zegt op de verkeerde man te zijn gevallen / gevallen te zijn 8 De chefkok zegt niet
precies het recept te hebben gevolgd / gevolgd te hebben 9 Hij geeft toe een avontuurtje met zijn secretaresse
gehad te hebben / te hebben gehad 10 De olfiant denkt een ontsnappingsroute te hebben gevonden / gevonden
te hebben 11 De wetenschapper suggereeert een nieuwe onderzoeksmethode te hebben gevoncden / gevonden
te hebben 12 De manager suggereert perfect timemanagment onder de knije te hebben

Ik wilde het gedaan hebben!
Of course, you can also put it in the past. Here are some more  examples:
Ik wilde vorig jaar mijn eerste miljoen verdiend hebben, maar ik moet nog even geduldig zijn
en doorwerken!
Hij moest het van iemand anders gehoord hebben, want ik he niets gezegd!

Oefening: zet in the past tense
b.v. Ik moet genoeg geld gespaard hebben voor een nieuwe auto
             Ik moest genoeg geld gespaard hebben voor een nieuwe auto

1 Ik wil nieuwe avonturen beleefd hebben
2 Hij moet een ander plan gehad hebben
3 Zij moet geluk hebben gehad om deze baan te krijgen
4 Ik wi het even gezegd hebben
5 Je moet het toch gezien hebben?
6 Het moet geregend hebben, want alles is nu nat

1 Ik wilde nieuwe avonturen beleefd hebben 2 Zij moest een ander plan gehad hebben 3 Zij moest geluk hebben
gehad 4 Ik wilde het toch even gezegd hebben 5 Je moest het toch gezien hebben? 6  Het moest geregend
hebben

Look out for this construction! It works with mogen and it is quite similar to English!
Hij mag hard gewerkt hebben, het resultaat is nog steeds mager (Although he may have
worked hard...
Je mag veel gestudeerd hebben  en toch maak je domme spellingsfouten!
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Het is zo’n heerlijke zon!

zo’n is unspecific.
This is why you say: zo’n leuk gesprek, because it is het gesprek!

Zo’n = zo een
such a

Zo’n  leuke man
Zo’n gezellig café
Zo’n interessant gesprek

Zulke = such
such (for plural)

Zulke  leuke mannen
Zulke gezellige cafés
Zulke interessante gesprekken

!!!

Here is een mierenneukertje.... Zo’n is literally zo een, but sometimes you do not use een
before nouns. For example you can say ik drink koffie or we hebben lekker weer. If you do not
use een we also use zulke, just look at the plural and... in singular we have zulk & zulke

Zulke = such
such
for de words

Zulk = such
such
for het  words

Zulk kort haar!
Zulk lekker drinken

Zulke smerige koffie!
Zulke lelijke kleding

Unspecific!

Heb je enig idee?

Enig

These last 2 forms are
not very frequent!

any
(het)

Enig speciaal talent
Enig  spontaan plezier

Enige
any
(de)

Enige belangstelling
Enige  intelligentie

Look out! Enig or enige is not that frequent in Dutch. You’ll see any far more in English than
enig / enige in Dutch!

If you see enige with a plural it means: just a couple or only a few..
Er zijn enige geschikte (suitable) mensen
Ik heb enige suggesties

Very often you avoid it: heb je suggesties? = do you have any suggestions? Heb je ideeën? =
do you have any ideas?
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Een enkele reis (single ticket)
Geen enkel land (not a single country)

Geen enkel begrip (not any understanding at all
Geen enkele belangstelling (not any at all)

Enkel (het) / enkele (de)

.zo’n - zulk(e) - enig(e) - enkel



Oma’s appeltaart is de lekkerste!
Here is a construction that is quite logical:
Vaders suggesties = de suggestie van vader
Sarah Palins makeup = de makeup van Sarah Palin
Mijn broers echtgenoot (spouse)

If a word ends wit a long vowel you get this:
Oma’s appeltaart
Hella’s pen
Mijn collega’s verantwoordelijkheid

And if a name ends with S:
Bas’ beroep
Sakis Rouvas’ lied Shake It

S

‘S

‘

In spoken language you’ll also often hear this:
Mijn vader zijn auto hear
Mijn baas zijn actieplan
Mijn moeder haar / d’r recept hear
De buurvrouw  haar / dr poes

Just think of :
pizza - pizza’s

Here is something that you’ll hear a lot:
Is dit jouw pen?
Ja, het is de mijne (het is die van mij) E
Nee, het is de jouwe (die van jou)

The most frequent forms:
Mijn >> De mijne, die van mij
Jouw >> De jouwe, die van jou
Onze >> De onze, die van ons

If you refer to abstract things, you can also use dat:
Dat van mij, dat van jou en dat van ons....

In theory you could say: de zijne, but most often you’ll say: die van hem
De hare also sounds oldfashioned, just say: die van haar
For jullie you can only say: die van jullie
De hunne is quite old fashioned, say: die van hen

Here are some more examples:
De onze staat in de garage, die van jullie staat buiten (de auto)
Die van jullie loopt in de tuin, de onze ligt lekker te slapen (de hond)
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.Possessive advanced

The ultra possessive possessive:
Een vriend van MIJ
Een stommiteit van JOU

The possessive light:
Een vriend van me

Een stommiteit van je

Notice the difference:
EEN VRIEND van hem ( van ‘m) = light
Een vriend van HEM = strong



Extra technieken voor woordenschat explosies

You can change names of city into Adjectives by simply adding s
Amsterdam >> Amsterdams >> De Amsterdamse grachten
Haarlem >> Haarlems >> Een Haarlems café
Berlijn >> Berlijns >> Berlijnse mode
Londen >> Londens >> Een Londens theater

Look out, there are many exceptions!

STAD + S =

Aan de Amsterdamse grachten

Er zit een gelig soort snot in mijn neus :(

In English you have greenish and yellowish.
In Dutch there is something similar. Just have a look: groenig - gelig
In Dutch you can do it with many more adjectives:
Gek >> gekkig (a bit crazy)  -  nat >> nattigheid ( a bit wet)  -  vies >> viezig (kind of filthy
Naar >> narig (a bit obnoxious and awful)  zoet >> zoetig (kind of sweet)

And then you can change these words into nouns, just by adding -heid!
Gekkigheid >> ik weet van gekkigheid niet wat ik moet doen!
Nattigheid >> ik voel nattigheid (er zijn problemen)
Viezigheid >> perverse mensen houden van viezigheid
Narigheid >> mijn hele dag zit vol met narigheid!
Zoetigheid >> Ik hou enorm van zoetigheid! Muffins... mmm

+ IG

Een kleinigheidje
kan een klein cadeautje zijn

Ik heb een hekel aan verkoperige mensen!
In English you have to push and push & to sell and salesy. And you also have  to sleep and
sleepy and to need and needy...
In Dutch you can change verbs into adjectives

 - n + erig =
Schreeuwen >> schreeuwerig >> schreeuwerige teksten
Dromen >> dromerig >> ik kijk dromerig voor me uit
Neuken >> neukerig >> Wat heeft zij een neukerige stem! Is ze een pornoactrice?
Opscheppen (to boast / to show off) >> Hij is heel opschepperig met zijn dure Rolex!
Zweten >> zweterig >> na de wedstrijd zit iedereen zweterig op een bank
Plakken >> plakkerig >> honing is enorm plakkerig!
Drammen (to impose your views) >> drammerig >>  Sommige mensen zijn enorm drammerig!
Zeiken (to nag in a draining way) >> zeikerig >> Ik haat zeikerig commentaar op mijn Facebook
Slapen >> slaperig >> ik ben opeens enorm slaperig! Die presentatie is enorm saai!
Klagen >> klagerig >>  mijn schoonmoeder heeft altijd zo’n irritant klagerige stem!

And yes...  you already guessed it! Use -heid and you can often change it into nouns!
Ik haat die voortdurende drammerigheid van sommige mensen. Ze moeten uit bek houden!

Tip: start recognizing these constructions first. You cannot do it with any word that
you like!

 

werkwoord adjectief

 

heid
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Bekijk deze voorbeelden aandachtig!
Extra technieken voor woordenschat explosies

You can change nouns into adjectives by addig -IG
Here are some practical examples:
De hand  >> handig
De aandacht >> aandachtig
De pracht (splendor) >> prachtig
De kracht >> krachtig
De macht >> machtig
Het einde >> eindig (finite)
De gezel (partner) >> gezellig

And quite often you can change these adjectives with - heids into nouns!
Een handigheidje = little trick
Oneindigheid = infinity
Dank je wel voor de gezelligheid!

 + ig =

 - n + elijk  =

Dit maakt het heel inzichtelijk!
You can change into adjectives with (e)lijk
Here are some examples:
Het huis >> huiselijk >> een huiselijke (homey) sfeer / huiselijk geweld (domestic  violence)
Het dier >> dierlijk >> dierlijke instincten
De vriend >> vriendelijk  >> een vriendeijke Nederlander
De man >> mannelijk (masculine)
De vrouw >> vrouwelijk feminine)
Het inzicht >> inzichtelijk (easy to read / understand)

And yes... just add - heid and you’ll get a noun!
Vrouwelijkheid, mannelijkheid etc...

 + (e)lijk  =

Here are some practical examples:
Begrijpen >> begrijpelijk (understandable)
Dragen (to carry) >> dragelijk (bearable)
Werken >> werkelijk (really)
Vertrouwen >> vertrouwelijk  (confidential)

And yes....you have de begrijpelijkheid van een tekst, vertrouwelijkheidwerkelijkhheid etc...

Is de Nederandse grammatica nu eindelijk dragelijk?

+ aar   = persoon
Winnen >> de winnaar
Twjjfelen >> de twijfelaar
Dienen >> de dienaars
Veroveren (to conquer) >> veroveraar
Puzzelen >> de puzzelaar
Verzamelen (to collect) >> de verzamelaar

!!! Plural + S >> de winnaars, twijfelaars etc....

Many verbs go with - er
De denker (denken)
De bakker (bakken)
De schrijver (schrijver)
De speler (spelen)
De verliezer (verliezen)

noun

adjectief

 noun adjectief

Remember the magic trick!
With heid
you turn words into nouns!

werkwoord

adjectief

Je hebt winnaars en verliezers
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De maat in Dutch is a size or a standard. The adjective is matig and then it means
that something goes according to a certain standard.
Here are some examples:
Het cijfer >> cijfermatig (number wise)
De wet (law) >> wetmatig (legaal, volgens de wet)
Het gevoel >> gevoelsmatig >> een gevoelsmatige temperatuur (de temperatuur die je voelt)
Het bedrijf >> bedrijfsmatig >> bedrijfsmatige processen
De dwang (compulsion) >> dwangmatig >> dwangmatig gedrag
Het recht >> rechtmatig (legaal)
Het beroep >> beroepsmatig >> een beroepsmatige activiteit

And yes... just add -heid and it will turn into a noun again!
De wetmatigheid, dwangmatigheid, etc...

De maat
-matig

Extra technieken voor woordenschat explosies

 + achtig  =Here are some examples:
De regen >> regenachtig
Het kind >> kinderachtig (childish)
De zenuw (nerve) >> zenuwachtig
De jongen >> jongensachtig (boyish)
Het meisje >> meisjesachtig (girlish)
De herfst >> herfstachtig
De kat >> katachtig (feline)
De maan >> maanachtig (lunar)

+ heid = noun >> de kinderachtigheid, de zenuwachtigheid etc....

Bonus tip:
He t raadsel (riddle) >> raden  (to guess) >
Het deksel  (top of a pan) >> dekken (to cover)
Het stelsel (systeem) >> stellen (to put / to pose)
Het plaksel (glue) >> plakken (to glue / to stick)
Het verzinsel (something made up) >> verzinnen (to imagine)
Het mengsel (mix) >> mengen
Het zaagsel (saw dust) >> zagen (to saw)
Het beginsel (het principe) >> beginnen

+ ling = een persoonTwee >> tweeling (twin)
Naar >> naarling (obnoxious person)
Elllende (mysery) >> elendeling (miserable person)
Creatief >> creatieveling = creatief persoon
Eén >> eenling =één persoon in zijn eentje, a loner
Volgen >> volgeling = een discipel
De stad >> de stedeling = een persoon die in de stad woont
Het dorp >> de dorpeling = een persoon die in een dorp woont

 

noun

adjectief

Nederland is een regenachtig land....

Nederlands is redelijk regelmatig! :)

O nee! Ik beval van een achtling!

All these words are  het!
Stem of the verb  + sel

Waarom  noemt
iedereen mij
een misbaksel?
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Nederlandsch uit de ouwe doos
Do you know these following words?
‘s avonds = in de avond
halverwege = halve way
inderdaad = indeed
aan de linker kant (on the left side)

We call these words good old day words & constructions. These are remnants of a distant
past and what you can see are weird constructions.
A long long time ago Dutch was much more like German and it had many evil things. Three
genders and cases, just to name a fem. Fortunately  a lot of this crap has disappeared, but
somettimes parts of it are still visible in some words and expressions.

Here are some more examples:
Er is sprake van (there is question/ mentioning) of
Iets ter sprake brengen = je begint over iets te praten

Here are some weird things that you can see:
Some nouns get an extra e >> sprake comes from de spraak
You see weird prepostions like ter or ten >> ter sprake brengen
Some adjectives get weird forms >> te goeder trouw (in good faith)

Once again, the good news is that all these evil forms have disappeared and that there are just
a few good old day constructions. The best thing to do is that you just start to pick them up and
don’t try too much to look for words...

Here are more examples
Van harte gefeliciteerd >> harte comes from hart
Ten koste van >> at the cost of, at the expense of
Ten gevolge van >> at the consequence of (overlijden ten gevolge van een ziekte)

Can you see that the nouns often get an extra e after prepositions like van & te?
Ter  often is a contraction of te + de or tot + de
Once again, don’t try too much to understand it, just take it as it is...
Here are some other examples:

Ter gelegenheid van (at the occasion of)
Ter harte nemen (to take at hart)
Heden ten dage (nowadays)
Ter zake doen (be relevant) <de zaak>
Ter dood veroordelen (to trial to death)
In grote getale (in big nummers) (het getal)
Namens (in the name of) (in de naam van)
Te gronde gaan (to go down, to come to an end)
Te zijner tijd (at it’s time)
Ten einde brengen (to finish something)
Ten gunste van (at the benefit of) (de gunst)

Ter gelegenheid van je verjaardag
 en ter ere van jou
vieren we een groot feest
Van harte gefeliciteerd!
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Ter attentie van (to the attention of)
Ter wille van (for the sake / benefit of)
Tegelijkertijd (at the same time)
Van de gekke (crazy, absurd)
Allerhande (miscellaneous) (of all hands)
Willens en wetens (knowingly and willingly)
Zich van de domme houden (to pretend to be stupid)
Tentoonstelling (exhibition)
Ter verantwoording roepen (to hold accountable)
Ter inzage (je mag het lezen of bekijken b.v. een document)
Ten huwelijk vragen (vragen of iemand met je wil trouwen)
Ter discussie stellen (to question)
Er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden. Je zult ze vanzelf tegenkomen!

Godverdomme!

One of the first words that you probably learn in Dutch is godverdomme. You’ll learn it quickly
and yet, there is something peculiar. It does not mean God damn me, but that God may damn...
If you say verdomme, it means that the verb has not necessarily happened, but somehow you
hope that it will happen soon. In English the system is more or less the same. You do not say
God damns, but God Damn. You hope that God will damn someone...

Here is another example: leve de koning - long live the king! Can you see that here it is also a
wish? You don’t say long lives the king and that is why you say leve in Dutch, not leeft.

The official word for this verb form is subjunctief and the hard core Dutch word is aanvoegende
wijs.. Let’s just call it the would be nice form...

Luckily these forms are not that frequent. So here are just a couple of examples:
Het moge duidelijk zijn (mag) >> it may be clear that
Het ga je goed >> ik hoop dat het goed met je zal gaan
Het zij zo >> so be it (zijn)
Koste wat het kost >> no matter the cost, by all means
De hemel beware me! >> heaven save me!

So this is really the end of Dutch Mastery... Het moge nu duidelijk zijn dat je veel hebt geleerd
en... het ga je goed!

Ten eerste...
Ten tweede...
Ten derde... etc...

Gefeliciteerd! Je hebt nu alle informatie van Dutch Mastery
gelezen! Je weet en begrijpt nu meer van het Nederlands dan
de gemiddelde Nederlander!

Blijf Nederlands spreken, fouten maken en nieuwe dingen leren!
Weet dat leren nooit ophoudt en altijd verder zal gaan!
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??? Heb je vragen? Stuur een email naar
albert@talencoach.nl


