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Basic Greetings

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

Hallo! Hello! Hallo iedereen! Hello, everyone!

Hoe gaat het? How are you? Hallo, hoe gaat het? Hello, how are you?

Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen, heb je goed 
geslapen?

Good morning, have you 
slept well? 

Goedemiddag. Good afternoon. Goedemiddag, ben je klaar 
voor vandaag?

Good afternoon, are you 
done for the day?

Goedenavond. Good evening. Goedenavond, ga je naar 
huis?

Good evening, are you 
heading home?

Hou je taai! Take care! Hou je taai en spreek je 
snel!

Take care and let's talk 
soon!

Tot ziens! See you! Hou je taai, tot ziens! Take care, see you!

Doei! Bye! Tot ziens, doei! See you, bye!

Goedenacht. Good night. Goedenacht, tot ziens! Good night, see you!

Being Polite

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

dank je wel thank you Dank je wel. Thank you very much.

graag gedaan you're welcome Graag gedaan, geen 
probleem.

You're welcome, no 
problem. 

alstublieft please Deze alstublieft. This, please.

pardon excuse me Pardon, waar is het 
station?

Excuse me, where is the 
station?

sorry sorry Sorry, het was niet zo 
bedoeld. Sorry, it wasn't on purpose.

leuk je te ontmoeten Nice to meet you. Hoi, leuk je te ontmoeten. Hi, nice to meet you.

welkom welcome Welkom in mijn huis. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

ik I Ik kook. I cook.

je you Jij zingt. You sing.

hij he Hij spreekt. He speaks.

zij she Zij slaapt. She sleeps.

het it Het ligt op de tafel. It's on the table.
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wij we Wij eten. We eat.

jullie you (plural) Jullie reizen. You travel. (plural)

zij they Zij studeren. They study.

mijn my Hij is mijn vader. He is my father.

jouw your Zij is jouw moeder. She is your mother.

zijn his Hij is zijn broer. He is his brother.

haar her Zij is haar zus. She is her sister.

zijn its De auto mist zijn wielen. The car is missing its 
wheels.

onze our Dat is ons huis. That is our house.

jullie your (plural) Jullie moeder is boos. Your mother is angry. 
(plural)

hun their Hun moeder is dokter. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

goed good Ik voel me goed. I am good.

geweldig great Hij is geweldig. He is great.

so-so so-so Zij is so-so. She is so-so.

moe tired Wij zijn moe. We are tired.

slaperig sleepy Zij zijn slaperig. They are sleepy.

gelukkig happy Ik ben gelukkig. I am happy.

verdrietig sad Jij bent verdrietig. You are sad.

verveeld bored Hij verveelt zich. He is bored.

boos angry Zij zijn boos. They are angry.

eenzaam lonely Wij zijn eenzaam. We are lonely.

ik ben I am Ik ben moe. I am tired.

jij bent you are Jij bent boos. You are angry.

hij is he is Hij is gelukkig. He is happy.

zij is she is Zij is ongelukkig. She is unhappy.
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het is it is Het is prachtig. It is beautiful.

wij zijn we are Wij zijn trots. We are proud.

jullie zijn you are (plural) Jullie zijn dankbaar. You are thankful.

zij zijn they are Zijn zijn verdrietig. They are sad.

Making Simple Sentences

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

dit this Dit is van mij. This is mine.

dat that Dat graag. That, please.

deze these Deze katten zijn schattig. These cats are cute.

die those Die katten zijn schattig. Those cats are cute.

hier here Mijn huis is hier. My house is here.

daar there Mijn school is daar. My school is there.

daarginds over there Mijn moeder is daarginds. My mother is over there.

en and Dit en dat. This and that.

van from Dat boek is van mijn 
moeder. That book is from my mom.
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Numbers

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

één one één sinaasappel one orange

twee two twee katten two cats

drie three drie uur three o'clock

vier four viervijfde four fifths

vijf five vijf dagen five days

zes six zes maanden six months

zeven seven zeven jaren seven years

acht eight acht opties eight options

negen nine negen levens nine lives

tien ten tien keer tien ten times ten

elf 11 elf keer eleven times

twaalf 12 twaalf verdiepingen twelve floors

dertien 13 dertien kronen thirteen crowns

veertien 14 veertien dollar fourteen dollars

vijftien 15 vijftien pogingen fifteen attempts

zestien 16 zestien vrienden sixteen friends

zeventien 17 zeventien bomen seventeen trees

achttien 18 achttien jaar oud eighteen years old

negentien 19 bijna negentien jaar almost nineteen years

twintig 20 twintig weken twenty weeks

vijfentwintig 25 vijfentwintig seconden twenty-five seconds

dertig 30 dertig jaar oud thirty years old

drieëndertig 33 drieëndertig aardbeien thirty-three strawberries

veertig 40 veertig minuten forty minutes

vijftig 50 vijftig uur fifty hours

zestig 60 zestig munten sixty coins

zeventig 70 zeventig schapen seventy sheep

tachtig 80 tachtig studenten eighty students

negentig 90 negentig jaar oud ninety years old 

honderd 100 honderd woorden hundred words
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Family Members

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

vader father Dit is mijn vader. This is my father.

moeder mother Mijn vader en mijn moeder. My father and my mother.

broer brother Mijn oudere broer is langer 
dan ik.

My older brother is taller 
than me.

zus sister Mijn jongere zus is 
schattig. My younger sister is cute.

zoon son Ik heb een zoon. I have a son.

dochter daughter Mijn dochter is volwassen. My daughter is grown up.

vrouw wife Mijn vrouw is jonger dan ik. My wife is younger than 
me.

man husband Mijn man is aan het reizen. My husband is traveling.

ouders parents Haar ouders zijn 
gescheiden. Her parents are divorced.

familie family Ik hou van mijn vrouw en 
familie. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

heet hot Vandaag is het heet. Today is hot.

koud cold Het bier is koud. The beer is cold.

groot big Ik heb een grote kat. I have a big cat.

klein small De tas is klein. The bag is small.

hoog high De prijs is hoog! The price is high!

laag low De temperatuur is laag. The temperature is low.

sterk strong De stroming is sterk. The current is strong.

zwak weak Mijn handen zijn zwak. My hands are weak.

snel fast Hij is een snelle hardloper. He is a fast runner.

langzaam slow Mijn computer is langzaam. My computer is slow.

zwaar heavy De postbezorger bracht 
een zwaar pakket.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

aardig kind Zij is een erg aardig 
persoon. She is a very kind person.



LEARN WHILE SLEEPING 6

licht light Je bent zo licht als een 
veertje. You're light as a feather.

vies dirty Het huis is vies. The house is dirty.

schoon clean De auto is schoon. The car is clean.

alleenstaand single Ik ben alleenstaand. I'm single.

getrouwd married Hij is getrouwd. He is married.

Basic Verbs

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

lopen walk Mijn broer loopt snel. My brother walks fast.

praten talk Ze praten elke dag veel. They talk a lot every day.

rijden drive Ik rij elke dag naar het 
werk. I drive to work every day.

eten eat We eten een koude 
maaltijd. We are eating a cold meal.

zitten sit Ik wil zitten en rusten. I want to sit and rest.

zwemmen swim Ik hou van zwemmen. I like to swim.

schrijven write Ik ben een brief aan mijn 
leraar aan het schrijven.

I am writing a letter to my 
teacher.

zingen sing Ze zingt voor de klas. She sings in front of the 
class.

drinken drink Mijn broer drinkt 's 
ochtends koffie.

My brother drinks coffee in 
the morning.

leren learn Leren tijdens het slapen. Learn while sleeping.

luisteren listen Ik luister naar het advies 
van mijn dokter.

I listen to my doctor's 
advice.

kijken watch Haar zus kijkt graag naar 
verdrietige films.

Her sister likes to watch 
sad movies.

lezen read Ik ben een verdrietig 
verhaal aan het lezen. I am reading a sad story.

spreken speak De leraar spreekt erg snel. The teacher is speaking 
very fast.

Occupations

Afrikaans English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

leraar teacher Onze leraar is streng. Our teacher is strict.

student student Studenten zijn in de klas. Students are in the class.
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dokter doctor Ik moet naar de dokter. I need to see the doctor.

ingenieur engineer Ik wil een ingenieur 
worden.

I want to become an 
engineer.

ober waiter Waar is de ober? Where is the waiter?

verkoper salesperson Werk je als verkoper? Do you work as a 
salesperson?

advocaat lawyer Mijn advocaat is erg goed. My lawyer is very good.

kapper hairdresser De kapper is het haar aan 
het knippen.

The hairdresser is cutting 
the hair.

boer farmer De boer is in het tarweveld. The farmer is in the wheat 
field.

kunstenaar artist Er zijn veel verschillende 
soorten kunstenaars.

There are many different 
kinds of artists.

atleet athlete Atleten moeten een gezond 
dieet hebben.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

politieagent police officer De politieagent stopte de 
auto.

The police officer stopped 
the car.

zanger singer Heb je een favoriete 
zanger?

Do you have a favorite 
singer?

acteur actor In deze film zitten veel 
beroemde acteurs.

Many famous actors are in 
this movie.

koerier postal carrier De postbezorger bezorgt 
de post.

The postal carrier is 
delivering the mail.

monteur mechanic De monteur bekijkt mijn 
auto.

The mechanic is looking at 
my car.

tandarts dentist Ik moet naar de tandarts. I have to see the dentist.

wetenschapper scientist Ik studeer voor 
wetenschapper.

I study to become a 
scientist.

journalist journalist Deze journalist schreef een 
interessant artikel.

This journalist wrote an 
interesting article.

schrijver writer Zij is een beroemde 
kinderboekenschrijfster.

She is a famous kid's book 
writer.
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Countries and Nationalities

Dutch English Sample Sentence Dutch Sample Sentence English

Australië Australia Australië is een land en 
continent.

Australia is a country and 
continent.

Sydney Sydney Sydney is de grootste stad 
in Australië.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brazilië Brazil Brazilië is het grootste land 
in Zuid-Amerika.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro is erg heet. Rio de Janeiro is very hot.

Canada Canada kaart van Canada map of Canada

Vancouver Vancouver Vancouver is een stad in 
Canada.

Vancouver is a city in 
Canada.

China China Ik kom uit China. I'm from China.

Peking Beijing Ik wil naar Peking. I want to go to Beijing.

Egypte Egypt Oude Egypte ancient Egypt

Caïro Cairo Er zijn piramides in Caïro. There are pyramids in 
Cairo.

Engeland England Koningin van Engeland Queen of England

Londen London
De volgende trein naar 
Londen komt over dertig 
minuten aan.

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

Frankrijk France Ik ga morgen naar 
Frankrijk. I’ll go to France tomorrow.

Parijs Paris Ik wil ook naar Parijs. I also want to go to Paris.

Duitsland Germany
De derde oktober is een 
nationale feestdag in 
Duitsland.

The third of October is 
Germany's national holiday.

Berlijn Berlin De hoofdstad van 
Duitsland is Berlijn.

The capital city of Germany 
is Berlin.

India India premier van India Prime Minister of India

New Delhi New Delhi New Delhi is een grote 
stad. New Delhi is a big city.

Italië Italy Wanneer ga je naar Italië? When are you going to 
Italy?

Rome Rome Mijn familie zal volgend 
jaar Rome bezoeken.

My family will visit Rome 
next year.

Japan Japan Ik ben nog nooit naar 
Japan geweest.

I've never been to Japan 
before.

Tokio Tokyo Tokio is geweldig. Tokyo is great.
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Mexico Mexico
Ten zuiden van de 
Verenigde Staten ligt het 
land Mexico.

To the south of the United 
States is the country of 
Mexico.

Cancun Cancun Cancun heeft vele 
stranden.

Cancun has many 
beaches.

Rusland Russia Rusland is het grootste 
land ter wereld.

Russia is the world's 
largest country.

Moskou Moscow Het is erg koud in Moskou. It's very cold in Moscow.

Zweden Sweden Ben je wel eens in Zweden 
geweest?

Have you been to 
Sweden?

Stockholm Stockholm Mijn familie woont in 
Stockholm.

My family lives in 
Stockholm.

De Verenigde Staten United States Ik ga volgend jaar naar de 
Verenigde Staten.

I am going to the United 
States next year.

New York New York Ik heb een klein 
appartement in New York.

I have a small apartment in 
New York.
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Basic questions and answers

Dutch English

Hoe heet je? What's your name?

Mijn naam is Esther. My name is Esther.

Mijn naam is Peter. My name is Peter.

Mijn naam is Ken. My name is Ken.

Mijn naam is Alice. My name is Alice.

Waar kom je vandaan? Where are you from?

Ik kom uit Nederland. I'm from the Netherlands.

Ik kom uit de Verenigde Staten. I'm from the United States.

Ik kom uit Japan. I'm from Japan.

Ik kom uit Frankrijk. I'm from France.

Hoe oud ben je? How old are you?

Ik ben zevenentwintig jaar oud. I'm twenty-seven years old.

Ik ben tweeënvijftig jaar oud. I'm fifty-two years old.

Ik ben vijftien jaar oud. I'm fifteen years old.

Ik ben dertig jaar oud. I'm thirty years old.

Waar woon je? Where do you live?

Ik woon in Amsterdam. I live in Amsterdam.

Ik woon in New York. I live in New York.

Ik woon in Kyoto. I live in Kyoto.

Ik woon in Parijs. I live in Paris.

Wat doe je voor werk? What do you do?

Ik ben ingenieur. I'm an engineer.

Ik ben leraar. I'm a teacher.

Ik ben student. I'm a student.

Ik ben kapster. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Dutch English

Hallo! Hello!

Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you.

Mijn naam is Esther. My name is Esther.

Ik kom uit Nederland. I'm from the Netherlands.

Ik woon in Amsterdam. I live in Amsterdam.

Ik ben zevenentwintig jaar oud. I'm twenty-seven years old.

Ik ben ingenieur. I'm an engineer.

Ik ben alleenstaand. I am single.

Ik heb een hond. I have a dog.

Ik heb twee broers. I have two brothers.

Goedenmiddag! Good afternoon!

Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you.

Mijn naam is Peter. My name is Peter.

Ik kom uit de Verenigde Staten. I'm from the United States.

Ik woon in New York. I live in New York.

Ik ben tweeënvijftig jaar oud. I'm fifty-two years old.

Ik ben leraar. I'm a teacher.

Ik ben getrouwd. I am married.

Ik heb een kat en twee honden. I have a cat and two dogs.

Ik heb een broer en een zus. I have a brother and a sister.

Mijn naam is Ken. My name is Ken.

Ik kom uit Japan. I'm from Japan.

Ik woon in Kyoto. I live in Kyoto.

Ik ben student. I'm a student.

Ik heb twee jongere zussen. I have two younger sisters.

Mijn naam is Alice. My name is Alice.

Ik kom uit Frankrijk. I'm from France.

Ik ben dertig jaar oud. I'm thirty years old.

Ik heb een man en twee zoons. I have a husband and two sons.


