
Worksheet 5 – Speaking Dutch like a Native 

 

Interjections in Dutch 2 
 

Vul het juiste tussenwerpsel in: 

bah hebbes jeetje 
goh hèhè shit 
graag ho sorry 
hè jammer vooruit 

 

1. ‘________, eindelijk ben ik klaar met mijn huiswerk.’  

2. ‘Ik heb een nieuwe auto.’ ‘________, mooi hoor.’ 

3. ‘Pas op, ________, je botst bijna tegen een paaltje!’ 

4. ‘Nu zit de hele bijkeukenvloer onder de moddervlekken, ________!’ 

5. ‘Ik probeer die vlieg dood te slaan. Ja, ________!’ 

6. ‘________, wat vervelend dat nu alweer ziek bent.’ 

7. ‘Mag ik nog een stukje taart?’ ‘Nou, ________.’ 

8. ‘Kijk, dit is een foto van mijn nieuwe hondje, lief ________?’ 

9. ‘Die gele jurk is niet meer verkrijgbaar, ________ zeg.’ 

10. ‘Heb je zin in een kop koffie?’ ‘Ja, ________.’ 

11. ‘________! Mijn sleutel is afgebroken in het slot.’ 

12. ‘Rauwe haring met uitjes, ________!’ 

13. ‘Mag ik nog een half uurtje langer opblijven?’ ‘________ maar.’ 

14. ‘Zal ik je een lift geven? Ik kom toch bijna langs je huis.’ ‘Ja, ________.’ 

15. ‘________, ik ben helemaal vergeten je gisteren te feliciteren met je verjaardag.’ 

16. ‘Ik heb mijn hele tuin opnieuw beplant’. ‘________, dat is mooi geworden, zeg.’ 

17. ‘Ik heb pannenkoeken gebakken. Lekker, ________?’ 

18. ‘Ben je klaar met ramen lappen, strijken en koken?’ ‘Ja, ________.’ 

19. ‘Ik zoek die roze pen. ________!’ 
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20. ‘Ik zal je nog wat aardappelen opscheppen.’ ‘________, zo is het genoeg, dank je. 

21. ‘Ik moet het hele weekend werken dus ik kan niet met jullie mee kamperen.’ ‘Oh, ________.’ 

22. ‘Gisteren is voor de derde keer dit jaar mijn fiets gestolen’ ‘________, wat ontzettend 

vervelend.’ 

23. ‘Oh ________, helemaal vergeten, ik heb een afspraak bij de tandarts vandaag.’ 

24. ‘Oh ________, ik stond op je tenen.’ 

 

 

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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