
Worksheet 4 – Speaking Dutch like a Native 

 

Interjections in Dutch 1 
 

Vul het juiste tussenwerpsel in: 

alsjeblieft 
alstublieft 
eh 
foei 
jakkes 

hoera 
hoor 
huppekee 
mwah 

succes 
tsjonge 
welles 
zonde 

 

1. ‘Wilt u een bonnetje?’ ‘Nee _______, dank u.’ 

2. ‘_______, die pasta is helemaal aangebrand, niet te eten!’ 

3. ‘Ik kwam maar twee punten tekort om naar de volgende ronde te gaan’ ‘_______!’ 

4. ‘Hij heeft al zijn examens in een keer gehaald.’ ‘_______, dat is knap!’ 

5. ‘Is dit een leuk boek?’ ‘_______, ik vond er niet veel aan.’ 

6. ‘_______’ ‘Dankjewel.’ 

7. ‘Ik heb de melk weg moeten gooien omdat ie bedorven was’. ‘_______!’ 

8. ‘Heb je zin om mee te gaan schaatsen?’ ‘Ja, _______, leuk.’ 

9. ‘Zal ik je je jas aangeven?’ ‘Ja, _______.’ 

10. ‘Hoeveel is achthonderd tweeentwintig plus dertienhonderd veertien?’ ‘_______, daar moet 

ik heel even over nadenken.’ 

11. ‘_______, dat is een grote vlinder!’ 

12. ‘Hoeveel verschillende soorten mieren bestaan er?’ ‘_______, geen idee.’ 

13. ‘_______, in je kinderstoel!’ 

14. ‘Heb je morgen je sollicitatiegesprek? Veel _______!’ 

15. ‘_______, alle dozen in de auto!’ 

16. ‘_______, ik heb in de hondenpoep gestaan!’ 

17. ‘Hiep, hiep, _______!’ 

18. ‘_______, hond, in je mand!’ 

http://www.taalbureautxt.nl/speaking_dutch_like_a_native.html


19. ‘Heb je een leuke vakantie gehad?’ ‘_______, het heeft veel geregend en onze tent was lek.’ 

20. ‘_______’ ‘Dank u.’ 

21. ‘Hier is uw wisselgeld, en de bon.’ ‘_______.’ 

22. ‘_______, de vakantie is begonnen!’ 

23. ‘Ik moet vanmiddag rijexamen doen’ ‘Veel _______!’ 

24. ‘Nietes!’ ‘_______!’ 

 

 

Click here for more worksheets for practising colloquial Dutch.  

 

 

 

 Deze serie werkbladen hoort bij het boek Speaking Dutch like a Native. De 
paperback-editie is verkrijgbaar bij Bol.com, Amazon en direct bij de uitgever. 
Het e-book is verkijgbaar via Amazon. 
De werkbladen zijn ook los te gebruiken. 
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