
DE KLEUREN (the colors) 

blauw (blue) 

rood (red) 

geel (yellow) 

groen (green) 

oranje (orange) 

bruin (brown) 

grijs (grey) 

wit (white) 

zwart (black) 

paars (purple) 

 

enkelvoud (singular) - met een (with a) 

Mijn jas is zwart. 

Ik heb een zwarte jas. 

 

Mijn broek is blauw. 

Ik heb een blauwe broek 

meervoud (plural) - zonder een (without a) 

Jouw schoenen zijn bruin. 

Jij hebt bruine schoenen. 

 

Zijn sokken zijn grijs. 

Hij heeft grijze sokken. 

 

 

 

MEERVOUDEN (plural) 

* je maakt het meervoud met -en, -s of -'s 

* bij meervouden is het lidwoord altijd de 

 

+ en bij de meeste woorden het boek - twee boeken 

de man - vier mannen 

de krant - de kranten 

de hond - de honden 

het papier - de papieren 

het paard - de paarden 

 

+ s na   -é 

na   -e 

na   -el 

na   -en 

na   -er 

na   -em 

na   -ie 

het café - de cafés 

het jasje - de jasjes 

de tafel - de tafels 

het varken - de varkens 

de bakker - de bakkers 

de bezem - de bezems 

de vakantie - de vakanties 

 

+ 's na   -a 

na   -i 

na   -o 

na   -u 

na   -y 

de opa - de opa's 

de taxi - de taxi's 

de auto - de auto's 

de paraplu - de paraplu's 

de baby - de baby's 

andere klank  het schip - de schepen 

de stad - de steden 

de dag - de dagen 

het glas - de glazen 

 



ETEN 

bestek etc. (couvert etc.) 

het bord - de borden (plate) 

het mes - de messen (knife) 

de vork - de vorken (fork) 

de lepel - de lepels (spoon) 

het glas - de glazen (glass) 

het kopje - de kopjes (cup) 

de mok - de mokken (mug) 

de pan - de pannen (pot/pan) 

 

Jij eet met mes en vork. (You eat with knife and fork.) 

Vandaag eet ik rijst met groente. (Today I eat rice with vegetables.) 

Zij houdt van brood. (She likes bread.) 

 

fruit 

de appel - de appels (apple) 

de banaan - de bananen (banana) 

de kiwi - de kiwi's (kiwi fruit) 

de sinaasappel - de sinaasappels (orange) 

de mandarijn - de mandarijnen (mandarin) 

de peer - de peren (pear) 

 

Ik vind appels lekker. (I like apples.) 

Peren groeien aan een boom. (Pears grow at a tree.) 

 

groente (vegetables)

de kool - de kolen (cabatage) 

de sla (lettuce) 

de biet - de bieten (beet) 

de broccoli - de broccoli's (broccoli) 

de bloemkool - de bloemkolen (cauliflower) 

de witlof (chicory) 

de paprika - de paprika's (paprika) 

de ui - de uien (onion) 

 

 

drinken (drink) 

de koffie (coffee) 

de thee (tea) 

de melk (milk) 

het sapje (juice) 

 

andere dingen (other things) 

de aardappel - de aardappels/aardappelen (potato) 

de rijst (rice) 

de macaroni (macaroni) 

de spaghetti (spaghetti) 

 

het ei - de eieren (egg) 

het brood - de broden (bread) de boterham - de boterhammen (piece of bread) 

de boter (butter) 

de suiker (sugar) 

 

Ik smeer boter op mijn boterham. (I put butter on a piece of bread.) 

Moeder schilt de aardappelen. (Mother peels the potatoes.) 

Jij kookt een eitje. (You boil an egg.) 

 



WERKWOORDEN (verbs) 

smeren (to spread/to put on) 

vinden (to find) 

kunnen (to can) 

mogen (to may) 

 

RECLAMEFOLDER  (advertising borchure) 

reclame (advertising) 

1 + 1 (it means: you buy two same things and you pay one) (two for one special) 

korting (discount) 

aanbieding (special offer) 

voordeel (advantage) 

 

VRAAGZINNEN 

Je kunt een vraag beginnen met een werkwoord of met een vraagwoord. 

(You can start a question with a verb or with an interrogative.) 

 

Ben jij ziek? (Are you ill?) 

Wil jij wat drinken? (Do you want to drink?) 

Is je band lek? (Is your bicycle tire leak?) 

Heb je goed geslapen? )Do you sleep well?) 

 

Op deze vragen kun je antwoorden met ja of nee. 

(At these questions you can answer with yes or no.) 

 

Je hebt verschillende vraagwoorden. (You have different iterrogatives.) 

Wie vraagt naar personen: 

Wie weet het antwoord? 

 

Who: you ask to persons: 

Who knows the answer? 

Wat vraagt naar dingen: 

Wat zeg je? 

 

What: you ask to things: 

What did you say? 

Waar vraagt naar een plaats: 

Waar is het postkantoor. 

 

Where: you ask to a place: 

Where is the post office? 

Waarom vraagt naar een reden: 

Waarom ga je naar huis? 

 

Why: you ask to a reason: 

Why do you go at home? 

Wanneer vraagt naar een tijd: 

Wanneer is het examen? 

 

When: you ask to a time. 

When is the exam/test? 

Hoe vraagt op wat voor manier: 

Hoe ga je naar huis? 

 

How: you ask to the way on. 

How do you go at home? 

Nu kun je niet antwoorden met ja of nee. (Now you can not answer with yes or no.) 



tegenstellingen (contradictions) 

 

 

De reus is groot. 

De kabouter is klein. 

 

 

De olifant is dik. 

De slang is dun. 

 

 

De schildpad is langzaam. 

De tijger is snel. 

 

 

Het ei is heel. 

Het ei is kapot. 

 

 

Wanneer de zon schijnt, is het dag. 

Wanneer de maan schijnt, is het nacht. 

 

Het vuur is heet. 

Het ijs is koud. 

 

 

Het kussen is zacht. 

De muur is hard. 

 

 

De vlinder vliegt in de pot. 

De vlinder vliegt uit de pot. 

 


