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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) lektion
2 hoe vad
3 heet (heten) heter

4 je du
5 hallo hej
6 ik jag
7 ben heter
8 mijn mitt
9 naam (de) namn
10 is är
11 de -
12 docent (de) lärare
13 wie vem
14 jij du
15 wat vad
16 je ditt
17 dag hej
18 mevrouw (de) fru
19 uit från
20 welk vilket
21 land (het) land
22 kom (komen) kommer
23 zegt (zeggen) säger
24 u ni
25 waar -
26 vandaan varifrån
27 Frankrijk Frankrike 
28 en och
29 meneer herr
30 uw ert
31 komt (komen) kommer
32 China Kina 
33 woont (wonen) bor
34 in i
35 welke (welk) vilken
36 stad (de) stad
37 woon (wonen) bor
38 nu nu
39 Den Haag Haag 
40 straat (de) gata
41 het -
42 centrum (het) centrum
43 op på
44 nummer (het) nummer
45 telefoonnummer (het) telefonnummer
46 ook också
47 nee nej
48 dichtbij nära
49 haar hennes
50 achternaam (de) efternamn
51 zij hon
52 Nederland Nederländerna
53 niet inte
54 hij han
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Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) förnamn
56 adres (het) adress
57 postcode (de) postnummer
58 plaats (de) ort
59 telefoon (de) telefon
60 mobiel mobiltelefon
61 werk (het) arbete
62 Engeland England
63 heb (hebben) har
64 Engelse engelskt
65 Nederlandse (Nederlands) nederländskt
66 nationaliteit (de) nationalitet
67 lang länge
68 hier här
69 zes sex
70 jaar (de) år
71 leeftijd (de) ålder
72 wanneer när
73 ben är
74 geboren född
75 maart mars
76 alleen ensam
77 bij med
78 vrienden (de vriend) vänner
79 of eller
80 familie (de) familj
81 getrouwd (trouwen) gift
82 met med
83 een en
84 Nederlander (de) nederländare
85 zijn hans
86 we vi
87 wonen bor
88 jullie ni
89 huis (het) hus
90 buiten utanför
91 hebben har
92 kinderen (het kind) barn
93 ja ja
94 twee två
95 jongen (de) pojke
96 van -
97 drie tre
98 meisje (het) flicka
99 vijf fem
100 maanden (de maand) månader
101 ze de
102 heten heter
103 ze de
104 man (de) make
105 zoon (de) son
106 dochter (de) dotter
107 hun deras
108 moeder (de) mor
109 vader (de) far
110 heeft (hebben) har
111 geen inga
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) dag
113 het det
114 vandaag i dag
115 dinsdag (de) tisdag
116 gisteren igår
117 was var
118 maandag (de) måndag
119 morgen i morgon
120 woensdag (de) onsdag
121 na efter
122 volgen följer
123 donderdag (de) torsdag
124 vrijdag (de) fredag
125 laatste sista
126 dagen (de dag) dagar
127 week (de) vecka
128 zijn är
129 zaterdag (de) lördag
130 zondag (de) söndag
131 dan då
132 weekend (het) helg
133 werken arbetar
134 meeste flesta
135 mensen människor
136 van från
137 tot en met till och med 
138 vrij lediga
139 meestal oftast
140 gaan åker
141 naar till
142 tijd (de) tid
143 om för
144 te att
145 boodschappen handla
146 doen göra
147 andere (ander) andra
148 leuke (leuk) trevliga
149 dingen (het ding) saker
150 bijvoorbeeld till exempel
151 Nederlands nederländska
152 leren lära sig
153 winkels (de winkel) butiker
154 open öppna
155 veel många
156 maandagmorgen måndag morgon
157 dicht stängt
158 die som
159 winkel (de) butik
160 dus därför
161 scholen (de school) skolor
162 alle alla 
163 twaalf tolv
164 woensdagmiddag (de) onsdag eftermiddag
165 weken (de week) veckor
166 zomer (de) sommar
167 dat det
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) språk
169 spreek (spreken) talar
170 Engels engelska
171 Frans franska
172 beetje lite
173 maar men
174 spreken talar
175 waarom varför
176 leer (leren) lär
177 doe (doen) går
178 deze denna
179 cursus (de) kurs
180 belangrijk viktig
181 wil (willen) vill
182 studeren studera
183 moeilijke (moeilijk) svårt
184 taal (de) språk
185 moeilijk svårt
186 makkelijke (makkelijk) enkelt
187 spreekt talar
188 langzaam långsam
189 duidelijk tydlig
190 makkelijk lätt
191 al redan
192 goed bra
193 luister (luisteren) lyssnar
194 teksten (de tekst) texter
195 groene (groen) gröna
196 boek (het) bok
197 heb (hebben) har 
198 hoeveel hur många
199 keer (de) gånger
200 per per
201 vier fyra
202 elke (elk) varje
203 behalve förutom
204 rooster (het) schema
205 zit (zitten) är
206 groep (de) grupp
207 begint (beginnen) börjar
208 ’s ochtends på morgonen 
209 om -
210 negen nio
211 tot till
212 uur (het) klockan
213 ’s middags på eftermiddagen
214 één ett
215 duurt (duren) tar
216 tien tio
217 wij vi
218 lessen (de les) lektioner
219 ’s avonds på kvällen 
220 voor för
221 volgende nästa
222 soms ibland
223 iedereen alla
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Les 5 Mijn dag

224 laat sen
225 wakker vaken
226 altijd alltid
227 eet (eten) äter
228 brood (het) bröd
229 drink (drinken) dricker
230 thee (de) te
231 zo så
232 vroeg tidigt
233 moet (moeten) måste
234 half halv
235 lange (lang) lång
236 reis (de) resa
237 daarom därför
238 ga (gaan) går
239 met på
240 fiets (de) cykel
241 reis (reizen) reser
242 bus (de) buss
243 kwart kvart
244 voor i
245 zeven sju
246 station (het) station
247 komt … aan (aankomen) anländer … till
248 acht åtta
249 officiële (officieel) officiella
250 op tijd i tid 
251 te för
252 toen då
253 trein (de) tåg
254 gemist (missen) missat
255 mis (missen) missar
256 hem det
257 want eftersom
258 vertrekt (vertrekken) avgår
259 kwartier (het) kvart
260 vijftien femton
261 minuten (de minuut) minuter
262 die den
263 lees (lezen) läser
264 krant (de) tidning
265 werk (werken) arbete
266 weer igen
267 verschilt (verschillen) varierar
268 werkte (werken) arbetade
269 over över
270 thuis hemma
271 eten äter
272 kijk (kijken) tittar på
273 televisie (de) TV
274 daarna därefter
275 huiswerk (het) läxor
276 stop slutar
277 bijna nästan
278 afgelopen slut
279 druk upptagen
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen) gör
281 supermarkt (de) stormarknad
282 koop (kopen) köper
283 alles allting
284 hele (heel) hela
285 heb … nodig (nodig hebben) behöver
286 maak (maken) gör
287 lijstje (het) lista
288 daar där
289 staat (staan) står
290 melk (de) mjölk
291 aardappelen potatis
292 fruit (het) frukt
293 weet (weten) vet
294 iets någonting
295 o å
296 zie (zien) ser
297 iemand någon
298 kan (kunnen) kan
299 helpen hjälpa
300 mag (mogen) får
301 wat någonting
302 vragen fråga
303 nergens ingenstans
304 vind (vinden) hittar
305 links vänster
306 rechts höger
307 loop (lopen) jag följer med
308 wel bara
309 even -
310 loop … mee (meelopen) går med
311 geloof (geloven) tror
312 dat att
313 koffie (de) kaffe
314 meer mer
315 halen hämta
316 betalen betala
317 pak (het) paket
318 gratis gratis
319 als när
320 kassa (de) kassa
321 aan i
322 goedemiddag god eftermiddag
323 tot ziens hejdå 
324 fijn trevlig
325 gesprek (het) samtal
326 markt (de) marknad
327 groente (de) grönsak
328 kopen köpa
329 verschil (het) skillnad
330 tussen mellan
331 producten (het product) produkter
332 goedkoop billig
333 goedkoper billigare
334 dan än
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Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap steg för steg 
336 werkt (werken) fungerar
337 Delftse delftska
338 methode (de) metoden
339 uit je hoofd utantill
340 hoofd (het) huvud
341 tekst (de) text
342 verstaan förstå
343 begrijpen begripa
344 zonder utan
345 hulp (de) hjälp
346 kost (kosten) tar 
347 stappen (de stap) steg
348 online på nätet
349 menu (het) meny
350 begint (beginnen) börjar
351 kijkt (kijken) tittar
352 luistert (luisteren) lyssnar
353 zin (de) mening
354 eind (het) slut
355 pauze (de) paus
356 woorden (het woord) ord
357 zoek … op (opzoeken) slå upp
358 wat vad
359 betekenen betyder
360 begrijpt (begrijpen) begriper
361 snel snabbt
362 versta (verstaan) förstår
363 paar några
364 uitspraak (de) uttal
365 zo så
366 luisteren lyssna
367 lezen läsa
368 nazeggen säga efter
369 kunt (kunnen) kan
370 opzoeken slå up
371 begrijp (begrijpen) förstår
372 eerst först
373 oefen (oefenen) övar 
374 krijg (krijgen) får
375 antwoord (het) svar
376 vraag (de) fråga
377 ken (kennen) kan
378 toets (de) prov
379 luistertoets (de) lyssningsprov
380 resultaat (het) resultat
381 meer mer
382 gaten (het gat) luckor
383 controle (de) kontroll
384 hardop högt
385 schrijf (schrijven) skriv
386 later senare
387 herhalen upprepa
388 oefening (de) övning
389 alleen bara
390 kent (kennen) kan
391 nog några
392 vragen (de vraag) frågor
393 praten tala
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk smaklig
395 maaltijd (de) måltid
396 anders annorlunda
397 zeker absolut
398 vroeger tidigare
399 omdat eftersom
400 ongeveer ungefär
401 hetzelfde detsamma
402 at (eten) åt
403 wereld (de) värld
404 aantal (het) antal
405 maaltijden (de maaltijd) måltider
406 eerste första
407 ontbijt (het) frukost
408 Nederlanders (de Nederlander) nederländare
409 kaas (de) ost
410 drinken dricker
411 vriend (de) vän
412 neemt (nemen) tar
413 kop (de) kopp
414 zwarte (zwart) svart
415 gezond hälsosamt
416 krijgt (krijgen) får
417 genoeg tillräcklig
418 energie (de) energi
419 denk (denken) tror
420 tweede andra
421 vlees (het) kött
422 vaak ofta
423 daarbij därtill
424 warms (warm) något varmt
425 soep (de) soppa
426 er det
427 eten (het) mat
428 weinig lite
429 derde tredje
430 belangrijkste viktigaste
431 ons oss
432 avondeten (het) middag
433 warme (warm) varm
434 aten (eten) åt
435 vooral framför allt
436 vis (de) fisk
437 kip (de) kyckling
438 pasta (de) pasta
439 rijst (de) ris
440 daar…bij till
441 water (het) vatten
442 maar bara
443 verbaast (verbazen) förvånar
444 me mig
445 misschien kanske
446 typisch typiskt
447 vertel (vertellen) berätta
448 eens då
449 vind (vinden) tycker 
450 lekker gott
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) kommit
452 uitgestapt (uitstappen) stigit av
453 lopend till fots
454 school (de) skola
455 gegaan (gaan) gått
456 duurde (duren) tog
457 erover gedaan (erover doen) det
458 gedaan (doen) gjort
459 sneller snabbare
460 bovendien dessutom
461 zitten sitta ner
462 vertraging försening
463 vervelend tråkig
464 nou nja
465 regent (regenen) regnar
466 regen (de) regnet
467 fietst (fietsen) cyklar
468 word (worden) blir
469 nat blöt
470 nadeel (het) nackdel
471 neem (nemen) tar
472 liever hellre
473 auto (de) bil
474 kleine (klein) lilla
475 witte (wit) vita
476 mij mig
477 buurt (de) omgivning
478 overal överallt
479 naartoe till
480 hoef (hoeven) behöver
481 nooit aldrig
482 wachten vänta
483 file (de) bilkö
484 waar sant
485 ruimte (de) plats
486 er … in i det
487 bent (zijn) är
488 radio (de) radio
489 wel -
490 voordeel (het) fördel
491 bezig pågående
492 binnen in
493 goedemorgen godmorgon
494 ver långt
495 weg ifrån
496 binnen inom
497 vanochtend i morse
498 kapot trasig
499 moest (moeten) var tvungen att
500 lopen gå
501 langer längre
502 brug (de) bro
503 sommige vissa
504 geluk (het) tur
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) årstider
506 vakantie (de) semester
507 willen vill
508 weten veta
509 gebeurt (gebeuren) händer
510 verdelen (verdelen) delar upp
511 jaren (het  jaar) år
512 uren (het uur) timmar
513 seconden (de seconde) sekunder
514 maand (de maand) månad
515 weer (het weer) väder
516 seizoen (het seizoen) årstid
517 warm varm
518 tenminste åtminstone
519 zeggen säger
520 graden (de graad) grader
521 vinden tycker 
522 schijnt (schijnen) skiner
523 zon (de) sol
524 erg väldigt 
525 juli juli
526 augustus augusti
527 september september
528 herfst (de) höst
529 oktober oktober
530 november november
531 wordt (worden) blir
532 koud kall
533 korter kortare
534 donker mörk
535 waait (waaien) blåser
536 gele (geel) gula
537 bladeren (het blad) löv
538 vallen trillar av
539 bomen (de boom) tråden
540 december december
541 winter (de) vinter
542 nog ännu
543 kouder kallare
544 lente (de) våren
545 komen kommer
546 zien ser
547 bloemen (de bloem) blommor
548 warmer varmare
549 temperatuur (de) temperatur
550 stijgt (stijgen) stiger
551 steeds alltmer
552 mooi fin
553 heerlijk härlig 
554 klimaat (het) klimat
555 hebt har
556 wind (de) vind
557 verandert (veranderen) skiftas
558 beste bästa 
559 plekje (het) stället
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Les 11 Hoe wonen jullie?

560 eigenlijk egentligen
561 eigen eget
562 huren hyr
563 woning (de) bostad
564 op kamers på studentrum
565 kamer (de) rum
566 iemand anders någon annan
567 huisgenoot (de) rumskamrat
568 woonde (wonen) bodde
569 samen tillsammans
570 huisgenoten (de huisgenoot) rumskamrater
571 allemaal allihoppa
572 mannen (de man) män
573 onze (ons) vårt
574 kamers (de) rum
575 badkamer (de) badrummet
576 wc (de) toaletten
577 keuken (de) köket
578 beneden där nere
579 gebruiken använder
580 contact (het) kontakt
581 het zijn de är
582 studenten (de student) studenter
583 aardig trevlig
584 hen de
585 af en toe då och då
586 groot stor
587 ruim rymligt
588 vierkante (vierkant) kvadratmeter
589 meter (de) -
590 er där
591 slaap (slapen) sover
592 woonkamer (de) vardagsrum
593 slaapkamer (de) sovrum
594 er … in _
595 zitten det finns
596 ramen (het raam) fönster
597 toch ändå
598 tevreden nöjd
599 dure (duur) dyra
600 betaal (betalen) betalar
601 ervoor för det
602 noemt (noemen) kallar
603 duur dyr
604 euro (de) euro
605 inclusief inklusive
606 internet (het) internet
607 zelf själv
608 redelijke (redelijk) rimlig
609 huur (de) hyra
610 aan … gekomen (komen aan) kom .. över … 
611 via genom
612 nog fortfarande 
613 vriend (de) pojkvän
614 binnenkort inom kort
615 samenwonen flytta ihop
616 flat (de) lägenhet
617 zoeken letar efter
618 het liefst helst
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Les 12 Hoe kom ik daar?

619 zeg (zeggen) du
620 zin lust
621 een uur of zes omkring klockan sex
622 anderen andra
623 leuk trevlig
624 graag gärna
625 heel långt
626 zal (zullen) skall
627 uitleggen förklara 
628 nodig nödvändigt
629 wijst (wijzen) visar
630 weg  (de) vägen
631 trouwens dessutom
632 om  de hoek runt hörnan
633 hoek (de) hörna
634 kunnen kan
635 met z'n tweeën vi två
636 oké bra
637 meenemen ta med
638 hoor -
639 hoeft (hoeven) behövs
640 op weg åker
641 allebei bägge 
642 gekocht (kopen) köpt
643 uit mijn hoofd utantill
644 moeten måste
645 straten (de straat) gator
646 vraagt (vragen) frågar
647 rechtsaf till höger
648 vergeten glömt
649 pakt (pakken) tar
650 linksaf till vänster
651 rechtdoor rakt fram
652 brede (breed) breda
653 weg (de) väg
654 oversteken korsar
655 verder fortsätter
656 dezelfde samma
657 richting (de) riktning
658 steken … over (oversteken) korsar
659 drukke (druk) livliga
660 plein (het) torg
661 kerk (de) kyrka
662 linkerkant (de) vänstersidan
663 hoge (hoog) höga
664 gebouw (het) byggnaden
665 verdieping (de) våning
666 nemen tar
667 lift (de) hissen
668 trappen (de trap) trappor
669 boven uppe
670 deur (de) dörr
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Les 13 Een leuk weekend

671 hoi hej
672 gaat (gaan) står ..till
673 jou dig
674 gehad (hebben) haft
675 op bezoek hälsa på
676 geweest (zijn) varit
677 wilden (willen) ville
678 nieuw ny
679 iets nieuws något nytt
680 zondagmiddag (de) söndagseftermiddag
681 museum (het) museum
682 beelden (het beeld) Bilder
683 zee (de) Havet
684 prachtig praktfull
685 rij (de) kö
686 waren (zijn) kom in
687 klinkt (klinken) låter
688 gegeten (eten) ätit
689 Spaanse (Spaans) spansk
690 gekookt (koken) lagat
691 film (de) film
692 gekeken (kijken) tittat
693 gezellig trevlig
694 hadden (hebben) hade
695 interessant intressant
696 over om
697 verschillen (het verschil) skillnader
698 Franse (Frans) franska
699 cultuur (de) kultur
700 gelachen (lachen) skrattat
701 niets något
702 bijzonders särskilt
703 slaap … uit (uitslapen) sover ut
704 ruim … op (opruimen) städar
705 maak … schoon (schoonmaken) rengör
706 schoon ren
707 elf elva
708 uitgeslapen (uitslapen) sovit ut
709 vriendin (de) flickvän
710 mails (de mail) mejl
711 gestuurd (sturen) skickat
712 m’n mina
713 ouders föräldrar
714 gebeld (bellen) ringt
715 sliepen (slapen) sov
716 dom dummt
717 vergeet (vergeten) glömmer
718 natuurlijk självklart
719 geleerd (leren) lärt
720 had (hebben) hade
721 gesproken (spreken) talat
722 collega (de) kollega
723 gepraat (praten) pratat
724 stelde (stellen) ställde
725 zei (zeggen) sade
726 tjonge jösses
727 wat vad
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Les 14 Familie

728 gezin (het) familj
729 broers (de broer) bröder
730 zussen (de zus) systrar
731 normaal normal
732 kind (het) barn
733 meen (menen) menar
734 niemand ingen 
735 spelen leka
736 gezinnen (het gezin) familjer
737 groter större
738 ooms (de oom) morbröder-farbröder
739 tantes (de tante) mostrar-fastrar
740 neven (de neef) kusiner
741 nichten (de nicht) kusiner
742 mist (missen) saknar
743 bellen ringa 
744 gelukkig lyckligtvis
745 schoonfamilie svärfamilj
746 zoals som
747 schoonouders svärföräldrar
748 foto’s (de foto) bilder
749 dit detta
750 jongste yngsta
751 zus (de zus) syster
752 oudste äldsta
753 bank (de) soffa
754 echt verkligen
755 zien er … uit (er uitzien) ser ..ut
756 jong ung
757 wat voor vad ..för
758 baas (de) chef
759 bedrijf (het) företag
760 arts (de) läkare 
761 toevallig sammanträffande
762 gescheiden (scheiden) skilde sig
763 toen när
764 klein liten
765 oma (de) mormor-farmor
766 paste … op (oppassen) satt barnvakt
767 houd van (houden van) älskar
768 naar … toe till
769 elkaar varandra
770 feestdagen (de feestdag) helgerna
771 verjaardagen (de verjaardag) födelsedagar
772 leven lever
773 jouw dina
774 opa’s (de opa) farfäder-morfäder
775 oma’s (de oma) mormödrar- farmödrar
776 gestorven (sterven) avlidit
777 helaas tyvärr
778 gekend (kennen) känd
779 gehoord (horen) hört
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Les 15 Pakje bij de buren

780 pakje (het pakje) paket
781 buren grannar
782 buurman (de) granne
783 vond (vinden) hittade
784 briefje (het briefje) lapp
785 er … op på
786 staat (staan) står
787 gebracht (brengen) lämnat
788 klopt (kloppen) stämmer
789 inderdaad mycket riktigt
790 ligt (liggen) ligger
791 alsjeblieft varsågod
792 dank u wel tack
793 nieuwe (nieuw) nya
794 kleren kläder
795 aangekomen (aankomen) kommit
796 kun (kunnen) kan
797 toch ju
798 passen prova
799 jawel jo
800 stuur (sturen) skickar
801 gewoon bara
802 terug tillbaka
803 winkelen shoppa
804 dalen sjunker
805 prijzen (de prijs) priser
806 goede (goed) bra 
807 kans (de) tillfälle
808 prijs (de) priser
809 zakt (zakken) sjunker
810 dubbel dubbel
811 wist (weten) visste 
812 kwaliteit (de) kvalitet
813 wachten op vänta på
814 beurt (de) tur
815 verse (vers) färsk
816 erbij till
817 zelfs till och med
818 recept recept
819 er … bij -
820 koken laga mat
821 dacht (denken) trodde 
822 pizza’s (de pizza) pizzor
823 valt … mee (meevallen) inte så illa
824 zin in sugen på
825 vanavond ikväll
826 sporten idrotta
827 tja tja
828 afgesproken (afspreken) avgjort
829 bedankt tack
830 probleem (het) orsak
831 succes (het) lycka till
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Les 16 School

832 basisschool (de) grundskola
833 zitten op går i 
834 pas först
835 vanaf från 
836 beginnen börjar
837 kon (kunnen) kunde
838 inschrijven anmäla
839 baby (de) bebis
840 wachtlijst (de) väntelista
841 gekozen (kiezen) valde
842 openbare (openbaar) offentlig 
843 afstand (de) sträckan
844 hoeven behöver 
845 brengen lämna
846 organiseert (organiseren) ordnar
847 opvang (de) fritidshem
848 leerlingen (de leerling) elever
849 naar hun zin trivs
850 zowel … als såväl … som
851 helemaal alls
852 bang voor rädd för
853 juffrouw (de) fröken
854 namelijk nämligen
855 streng sträng
856 moesten (moeten) fick
857 stil stilla
858 druk (de) tryck
859 hoog hög
860 handen (de hand) händer
861 verhalen (het verhaal) berättelser
862 zingen sjunger
863 liedjes (het liedje) visor
864 betekenis (de) innebörd
865 schrijven skriver
866 rekenen räknar
867 krijgen får
868 onder andere bl.a.
869 tekenen rita
870 geschiedenis (de) historia
871 natuur (de) natur
872 allerlei diverse
873 dieren (het dier) djur
874 slecht dåligt
875 belangrijker viktigare
876 cijfers (het cijfer) betyg
877 mogen får
878 kiezen välja
879 middelbare (middelbaar) högstadium-gymnasium
880 keuze (de) val
881 verschillende (verschillend) olika 
882 sterke (sterk) starka 
883 zwakke (zwak) svaga
884 punten (het punt) punkter
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Les 17 Wie doet het huishouden?

885 doet (doen) sköta
886 huishouden (het) hemmet
887 onderzoek (het) undersökning
888 blijkt visar
889 een op de … var ..
890 procent (het) procent
891 werkelijk verkligen
892 vragen aan frågar
893 absoluut absolut
894 kook (koken) lagar …. mat
895 zet koffie (koffie zetten) kokar kaffe
896 wat lite
897 dagelijkse (dagelijks) dagliga
898 opruimen röja upp
899 afwassen diskar
900 schoonmaken städa
901 was (de) tvätt
902 soort (de) sådana
903 zaken (de zaak) saker
904 daar … voor där … för
905 aardige snäll
906 uiteraard såklart
907 plezier (het) nöje
908 hobby (de) hobby
909 tegenwoordig nuförtiden
910 hard hårt
911 wasmachine (de) tvättmaskin
912 avond (de) kvällen
913 verleden tijd förflutna
914 neem ta
915 verdient (verdienen) tjänar
916 geld (het) pengarna
917 zorgt (zorgen) tar
918 modern modern
919 dertien tretton
920 vrouwen (de vrouw) kvinnor
921 onmogelijk omöjlig
922 houden hålla
923 blijft (blijven) blir
924 toilet (het) toalett
925 taken (de taak) uppgifter
926 daar … in -
927 zoveel mycket
928 verdeeld (verdelen) delat upp
929 deden (doen) gjorde
930 vrouw (de) fru
931 volledige (volledig) heltidsarbete
932 baan (de) arbete
933 halve (half) deltid
934 grootste största
935 deel (het) del
936 kookt (koken) lagar mat
937 degene den
938 wassen … af (afwassen) diskar
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Les 18 De huisarts

939 huisarts (de) allmänläkaren
940 ziek sjuk
941 of om
942 ziekenhuis (het) sjukhuset
943 problemen (het probleem) problem
944 oplossen lösa
945 oorpijn (de) öronvärk
946 pijn (de) ont
947 rug (de) rygg
948 been (het) ben
949 hand (de) hand
950 zoekt (zoeken) letar
951 oorzaak (de) orsaken
952 ziekte (de) sjukdom
953 beter bättre
954 worden bli
955 mond (de) mun
956 hart (het) hjärta
957 stelt vragen ställer frågor
958 spanning (de) spänning
959 beweegt (bewegen) rör
960 bloed (het) blod
961 laten låta 
962 onderzoeken undersöka
963 medicijnen (het medicijn) mediciner
964 schrijft (schrijven) skriver 
965 recept (het) recept
966 belt (bellen) ringer
967 patiënt (de) patient
968 assistente (de) assistent
969 dokter (de) allmänläkare
970 mogelijk möjligt
971 aan de hand vad är det
972 ernstig allvarligt
973 lichaam (het) kropp
974 volgens efter
975 koorts (de) feber
976 gezicht (het) ansikte
977 rood rött
978 heb last van (last hebben van) lider av
979 hoofdpijn (de) huvudvärk
980 kijken kolla
981 over över
982 langskomen hälsa på
983 spreekuur (het) mottagningen
984 momentje (het) ett ögonblick
985 overleg (overleggen) samråder
986 vanmiddag I eftermiddag
987 komt langs (langskomen) hälsar på
988 lukt (lukken) går
989 het spijt me jag är ledsen
990 ondertussen under tiden
991 dag hejdå
992 beterschap krya på er
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Les 19 De bank

993 bank (de) bank
994 van om
995 vrije (vrij) fri
996 toch ändå
997 rekening (de) konto
998 aangevraagd (aanvragen) ansökt
999 website (de) hemsida
1000 kiest (kiezen) väljer
1001 geeft (geven) anger
1002 burgerservicenummer (het) personnummer
1003 klaar färdig
1004 klaar is Kees det var det
1005 banken (de bank) banker
1006 werkgever (de) arbetsgivare
1007 overmaken (naar) överföra
1008 overheid (de) staten
1009 noodzakelijk nödvändig
1010 studeer (studeren) studerar
1011 buitenland (het) utomlands
1012 lieve (lief) kära
1013 sturen överför
1014 van alles allt möjligt
1015 parkeren parkering
1016 regel (de) sköter
1017 pasje (het) kort
1018 gebruikt (gebruiken) använder
1019 pint (pinnen) betalar med bankkort
1020 bedrag (het) beloppet
1021 ov-kaart (de) kollektivtrafikkort
1022 opladen ladda
1023 contant kontanter
1024 geldautomaat (de) bankomat
1025 geopend tillgänglig
1026 rekeningen (de rekening) fakturor
1027 automatisch automatisk
1028 overgemaakt (overmaken) överförs
1029 creditcard (de) kreditkort
1030 manier (de) sätt
1031 op dezelfde manier på samma sätt
1032 stelt (stellen) har
1033 eis (de) villkor
1034 uitgegeven (uitgeven) spenderat
1035 ontvangen erhållit
1036 sta rood (rood staan) övertrasserat
1037 nog wat fortfarande något
1038 fijner bättre
1039 sommigen somliga
1040 maken …over (overmaken) överför
1041 bewaren spara
1042 zomaar plötsligt
1043 miljoen (het) miljon
1044 rijker rikare
1045 advies (het) råd
1046 geven ge
1047 bezoek (het) besök
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Les 20 De mooiste reis

1048 mooiste vackraste
1049 reizen resa
1050 reizen (de reis) resor
1051 gemaakt (maken) gjort
1052 plezier (het) nöje
1053 collega’s (de collega) kollegor
1054 vergadering (de) möte
1055 vliegtuig (het) flygplan
1056 slapen sover
1057 hotel (het) hotell
1058 vliegen flyga
1059 bijzonder speciell
1060 gingen (gaan) åkte
1061 reden (rijden) åkte
1062 tent (de) tält
1063 spelletjes (het spelletje) spel
1064 langste längsta
1065 verste längsta
1066 geleden sedan
1067 ging (gaan) åkte
1068 vliegveld (het) flygplats
1069 informatie (de) information 
1070 kostte (kosten) kostade
1071 mis fel
1072 vertrok (vertrekken) avgick
1073 kwam (komen) kom fram
1074 daardoor därigenom
1075 kwam … aan (aankomen) kom ..fram 
1076 zat (zitten) satt
1077 veertien fjorton
1078 waard (het waard zijn) värt
1079 was van plan (van plan zijn) hade avsikten
1080 reisde (reizen) reste
1081 vol spikat
1082 programma (het) program
1083 boot (de) båten
1084 rivier (de) floden
1085 steden (de stad) städer
1086 dorpen (het dorp) byar
1087 bezochten (bezoeken) besökte
1088 tijdens under
1089 enorm jättemånga
1090 ontmoet (ontmoeten) träffade
1091 contact (het) kontakt
1092 direct direkt
1093 huwelijk (het) bröllop
1094 eiland (het) ö
1095 bergen (de berg) berg
1096 prachtige (prachtig) vacker
1097 geweldige (geweldig) hejdundrandre
1098 feesten (het feest) fester
1099 muziek (de) musik
1100 theater (het) teater
1101 open lucht (de) i det fria
1102 fantastisch fantastisk
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Les 21 Een dagje uit

1103 dagje (het) endagstur
1104 begin (het) början 
1105 staan reser
1106 uitgaan gå ut
1107 Markthal (de) Saluhallen (Markthal)
1108 schijnt (schijnen) verkar
1109 ergens någonstans
1110 draait (draaien) går
1111 spannende (spannend) spännande
1112 gaat … mee (meegaan) följer … med
1113 uitstekend utmärkt
1114 plan (het) plan
1115 naast bredvid
1116 gelijk rätt
1117 voorstel (het) förslag
1118 hoogste högsta
1119 toren (de) torn
1120 heel hela
1121 haven (de) hamn
1122 lichtjes (het lichtje) ljus
1123 perfect perfekt 
1124 akkoord överens
1125 hoop (hopen) hoppas
1126 achter bakom
1127 Italiaans italiensk
1128 restaurant (het) restaurang
1129 is het eens (het eens zijn) är alla överens
1130 ermee med detta
1131 met z'n tienen är tio
1132 personen (de persoon) personer
1133 reserveren boka bord
1134 lijkt (lijken) förefaller 
1135 tafel (de) bord
1136 apart var för sig
1137 vindt (vinden) tycker om
1138 proberen försöka
1139 afspreken komma överens om
1140 keuze uit urval av
1141 vegetarisch vegetarisk
1142 hoor (horen) avvaktar
1143 prima bra
1144 stel … voor (voorstellen) föreslår 
1145 ontmoeten träffas
1146 centraal centralen
1147 rond omkring
1148 midden mitten
1149 zichzelf var för sig
1150 verliezen förlorar
1151 straks senare
1152 delen delar 
1153 totale (totaal) totala
1154 door med
1155 onmiddelijk direkt
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Les 22 De Nederlandse bevolking

1156 bevolking (de) befolkning
1157 hangt ervan af  (afhangen van) beror på
1158 ervan -
1159 bekijkt (bekijken) betraktar
1160 inwoners (de inwoner) invånare
1161 minder mindre
1162 relatief relativ
1163 dichte (dicht) tätt
1164 gemiddeld genomsnitt
1165 kilometer (de) kilometer
1166 figuur (de) bild
1167 nogal ganska
1168 gegroeid (groeien) ökat
1169 groei (de) tillväxten
1170 door -
1171 grote (groot) stora
1172 oorzaken (de oorzaak) orsaker
1173 daarvan till det
1174 hoger högre
1175 gemiddelde (het) genomsnitt
1176 EU EU
1177 groeit (groeien) växer
1178 doordat därför att
1179 leven lever
1180 belangrijke (belangrijk) viktigaviktig
1181 immigratie (de) invandring
1182 behoefte aan behovet av
1183 vrijheid (de) frihet
1184 veiligheid (de) säkerhet
1185 universiteit (de) universitet
1186 liefde (de) kärlek
1187 verlaten lämnar
1188 juist just
1189 verklaring (de) förklaring
1190 daarvoor till det
1191 vertrekken lämnar
1192 regels (de tegel) föreskrifter
1193 christelijk kristligt
1194 protestantse (protestants) protestantiska
1195 rechten (het recht) rättigheter
1196 godsdienst religion
1197 katholieken (de katholiek) katoliker
1198 joden (de jood) judar
1199 staat (de) stat
1200 godsdiensten (de godsdienst) religioner
1201 gelijke (gelijk) lika
1202 christenen (de christen) kristna
1203 afgenomen (afnemen) sjunkit
1204 in på
1205 God (de) gud
1206 geloven att tro
1207 op basis van på grundval av
1208 vaststellen konstatera
1209 grootst den största
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Les 23 Op de helft

1210 helft (de) hälft
1211 sinds sedan
1212 hoofdstuk (het) kapitel
1213 begonnen (beginnen) började
1214 onderwerpen (het onderwerp) ämnen
1215 behandeld (behandelen) behandlat
1216 inmiddels under tiden
1217 vast redan
1218 gemerkt (merken) märkt
1219 gemakkelijk lätt
1220 maar bara
1221 ondanks trots
1222 behoorlijk rätt
1223 verklaar (verklaren) förklarar
1224 simpel enkel
1225 redenen (de reden) skäl
1226 gebruik (gebruiken) använder
1227 regelmatig regelbundet
1228 rest (de) resten
1229 nauwelijks knappt
1230 grammatica (de) grammatik
1231 lastig krånglig
1232 immers ju
1233 fout (de) fel
1234 maken gör
1235 fouten (de fout) fel
1236 door genom
1237 verdwijnen försvinner
1238 zulke sådana
1239 in de loop van de tijd under tidens lopp
1240 tellen räkna
1241 vraag (vragen aan) fråga
1242 plus plus
1243 min minus
1244 feit (het) faktum
1245 slechts bara
1246 eerlijk ärlig
1247 gezegd (zeggen) talat
1248 daar … mee -
1249 mee eens (het er -- --  zijn) håller med
1250 makkelijker lättare
1251 beseft (beseffen) förstår 
1252 zowat nästan
1253 onthouden komma ihåg
1254 herhaalt (herhalen) repeterar
1255 voldoende tillräcklig
1256 besteden aan ägna (sig) åt
1257 onderwerp (het) ämne
1258 discussie (de) diskussion
1259 mening (de) åsikt
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Les 24 Trouwen, samenwonen of liever alleen blijven?

1260 trouwen gifta sig
1261 blijven bli
1262 getuige (de) vittne
1263 mooie (mooi) skön
1264 gemeentehuis (het) rådhus
1265 verplicht obligatorisk
1266 ambtenaar (de) tjänsteman
1267 vertelde (vertellen) berättade
1268 dienst (de) gudstjänst
1269 maakte (maken) gjorde
1270 indruk (de) intryck
1271 beloofden (beloven) lovade
1272 zorgen voor försörja 
1273 trouwde (trouwen) gifte
1274 man (de) man
1275 beloven lova
1276 huwelijken (het huwelijk) äktenskap
1277 eindigt (eindigen) slutar
1278 scheiding (de) skilsmässa
1279 negatief negativ
1280 geweldig fantastisk
1281 ooit någonsin
1282 feest (het) fest
1283 zaal (de) sal
1284 wel säkert
1285 gasten (de gast) gäster
1286 aanwezig närvarande
1287 vertelden (vertellen) berättade
1288 lied (het) visa
1289 gezellige (gezellig) trevlig
1290 vreselijk fruktansvärd
1291 zou (zullen) skulle
1292 doel (het) mål
1293 om att
1294 opleiding (de) utbildning
1295 afmaken avsluta
1296 relatie (de) relation
1297 regelen ordna
1298 officieel officiell
1299 registreert (registreren) registrerar
1300 rustig lugn
1301 symbool (het) symbol
1302 bijzondere (bijzonder) speciell
1303 band (de) band
1304 tradities (de traditie) traditioner
1305 samenleving (de) samhälle
1306 rol (de) roll
1307 leuker roligare
1308 jonge (jong) ung
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Les 25 De kaart van Nederland

1309 kaart (de) kartan
1310 ziet er uit ser ut
1311 ten eerste för det första
1312 noord norr
1313 zuid syd
1314 west väst
1315 oost öst
1316 grens (de) gränsen
1317 België Belgien
1318 Duitsland Tyskland
1319 vlak platt
1320 zuiden (het) söder
1321 provincie (de) provins
1322 Limburg Limburg
1323 bergje (het) liten berg
1324 daar … op för  detta
1325 trots stolta
1326 zag (zien) såg
1327 Zwitserland Schweiz
1328 laag lågt
1329 laagste lägsta
1330 gebieden (het gebied) områden
1331 liggen ligger
1332 westen (het) väster
1333 onder under
1334 zeeniveau (het) havsnivå
1335 dijken (de dijk) vallar
1336 dammen (de dam) dammar
1337 droog torr
1338 stukken (het stuk) stycken
1339 eilanden (het eiland) öar
1340 noorden (het) norr
1341 zuidwesten (het) sydväst
1342 vierde för det fjärde
1343 rivieren (de rivier) floder
1344 schepen (het schip) skepp
1345 wegen (de weg) vägar
1346 vormt (vormen) utgör
1347 gevaar (het gevaar) fara
1348 breken brister
1349 ramp (de) katastrof
1350 gebeurde (gebeuren) hände
1351 nog än 
1352 gebeuren hända
1353 groen grön
1354 enkele några
1355 gebouwd (bouwen) byggs
1356 kleiner mindre
1357 groeien växer
1358 woningen (de woning) bostäder
1359 bedrijven (het bedrijf) företag
1360 ten slotte till slut
1361 noem (noemen) kallar
1362 stranden (het strand) stränder
1363 ’t (het) det
1364 zoiets något sådant
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Les 26 De politie: (niet) m’n beste vriend!

1365 politie (de) polis
1366 laatst nyligen
1367 reed (rijden) körde
1368 weg (de) vägen
1369 help (helpen) herre gud
1370 deed (doen) gjorde
1371 verkeerd fel
1372 vreemd underlig
1373 hè va
1374 gevoel (het) känsla
1375 iets verkeerds något fel
1376 raar konstig
1377 helpt (helpen) hjälper
1378 ongeluk (het) olycka
1379 gebeurd (gebeuren) hänt
1380 rijd (rijden) kör
1381 door genom
1382 maakt (maken) tar
1383 foto (de) bild
1384 licht (het) ljus
1385 wijst (wijzen) påpekar
1386 gevaren (het gevaar) faror
1387 boete (de) böter
1388 betaalt (betalen) betalar
1389 biertjes (het biertje) öl
1390 gedronken (drinken) druckit
1391 rijden köra
1392 agent (de) polis
1393 veilig trygg
1394 aankomt (aankomen) anländer
1395 politiebureau (het) polisstation
1396 geef (geven) ordnar
1397 feestje (het) fest
1398 horen hörs
1399 toont (tonen) visar
1400 belangstelling (de) intresse
1401 duren pågå
1402 onbekende (onbekend) okänd
1403 legt … uit (uitleggen) förklarar
1404 stelen stjäla
1405 gestolen (stelen) stulen
1406 conclusie (de) slutsats
1407 vorige (vorig) förra
1408 ingebroken (inbreken) har det varit inbrott
1409 meteen direkt 
1410 zeer mycket
1411 zaak (de) sak
1412 laat (laten) låt
1413 lachen skratta
1414 slechte (slecht) dåliga 
1415 ervaringen (de ervaring) erfarenheter
1416 aangifte (de) stöldanmälan
1417 aangifte doen göra en anmälan
1418 ieder varje
1419 duizenden tusentals
1420 fietsen (de fiets) cyklar
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Les 27 Feest vieren

1421 vieren att fira
1422 gefeliciteerd grattis
1423 verjaardag (de) födelsedag
1424 vele (veel) många
1425 cadeautje (het) present
1426 meegebracht (meebrengen) tagit med
1427 blij glad
1428 drinken drycker
1429 bedoeling (de) mening
1430 uitgebreid utförlig
1431 geven har ett kalas
1432 vanwege på grund av
1433 ter gelegenheid van med anledning av
1434 gelegenheid (de) högtid
1435 examen (het) examen
1436 gebeurtenis (de) händelse
1437 gevonden (vinden) hittat
1438 geworden (worden) fyllt
1439 bedenken komma på
1440 kennen känner
1441 nationale (nationaal) nationella
1442 april april
1443 koningsdag (de) Kungsdagen
1444 dan då
1445 koning (de) kung
1446 koningin (de) drottning
1447 bezoeken besöker
1448 elk varje 
1449 bepaalde (bepaald) bestämd
1450 mei maj
1451 einde (het) slut
1452 wereldoorlog (de) världskrig
1453 ter herinnering aan till minne av
1454 herinnering (de) minne
1455 slachtoffers (het slachtoffer) offer
1456 oorlog (de) krig
1457 Sinterklaas Sankt Nikolaus
1458 brengt (brengen) ta med sig
1459 cadeautjes (het cadeautje) presenter
1460 Spanje Spanien
1461 volwassenen (de volwassene) vuxna
1462 persoonlijk personligen
1463 cadeau (het cadeau) present
1464 gedicht (het) dikt
1465 knap duktig
1466 Kerst jul
1467 Nieuwjaar nyår
1468 feestdag (de) högtidsdag
1469 moslims (de moslim) muslimer
1470 Suikerfeest (het) faste brytandets fest
1471 datum (de) datum
1472 echter emellertid
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Les 28 De Randstad

1473 Randstad Randstad
1474 gebied (het) område
1475 bestaat uit (bestaan uit) består av
1476 erin i den
1477 in feite egentligen
1478 beschouwen betrakta
1479 geheel helhet
1480 plek (de) ställe
1481 Europa Europa
1482 Schiphol Schiphol
1483 behoort tot (behoren tot) hör till
1484 schip (het) skepp
1485 vanuit från
1486 bereiken att nå
1487 om die reden av den anledning
1488 reden (de) anledning
1489 gevestigd (vestigen) etablerade
1490 handel (de) handel
1491 Keukenhof (de) Keukenhof
1492 logische (logisch) logiska 
1493 gevolg (het) konsekvens
1494 hiervan av detta
1495 werk (het) arbete
1496 terwijl medan
1497 1/5 = één vijfde en femtedel
1498 gebrek (het) bristen
1499 gebrek aan bristen på
1500 geschikte (geschikt) lämpliga
1501 elders annanstans
1502 tuin (de) trädgård
1503 vandaar därför
1504 verkeer (het) trafik
1505 volledig helt
1506 vast fast
1507 negatieve (negatief) negativa
1508 gevolgen (het gevolg) följder
1509 lucht (de) luften
1510 men man
1511 verliest (verliezen) förlorar
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) nationaliteter
1513 landen (het land) länder
1514 Angola Angola
1515 Zweden Sverige
1516 tram (de) spårvagn
1517 hoort (horen) hör 
1518 heel wat ganska
1519 herken (herkennen) känner ... igen
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Les 29 Vrije tijd

1520 vrije tijd (de) fritid
1521 betekent (betekenen) betyder
1522 genieten (van) njuta av
1523 rust (de) ro
1524 actief aktiv
1525 drukker mer att göra
1526 bepaalt (bepalen) bestämmer
1527 waarop varpå
1528 besteedt (besteden) använder
1529 media (het medium) media
1530 invloed (de) inflytande
1531 precies exakt
1532 besteed (besteden) ågnar åt
1533 normaal gesproken i vanliga fall
1534 sport (de) idrott
1535 belangstelling voor intresserad av
1536 wel eens någonsin
1537 concert (het) konsert
1538 bij voorkeur helst
1539 voorkeur (de) -
1540 serieuze (serieus) seriösa
1541 films (de film) filmer
1542 hou (houden) tycker om
1543 voetbal spelar fotboll
1544 veld (het) plan
1545 wandel (wandelen) promenerar
1546 na … denken (nadenken) tänka efter
1547 ga … uit (uitgaan) gå    ut
1548 café (het) kafé
1549 uit eten äta ute
1550 vrijwel nästan
1551 dansen dansa
1552 beweging (de) motion
1553 restaurants (het restaurant) restauranger
1554 nodig … uit (uitnodigen) bjuder in
1555 extra extra
1556 waarmee varmed
1557 vul (vullen) fyller 
1558 in het algemeen allmänt
1559 computer (de) pc
1560 berichten (het bericht) meddelanden
1561 bel (bellen) ringer
1562 tv (de) TV
1563 voetbalwedstrijd (de) fotbollsmatch
1564 tegen mot
1565 Belgen (de Belg) belgarna
1566 genoemd (noemen) nämnt
1567 bezig sysslar
1568 mobieltjes (het mobieltje) mobiltelefoner
1569 computers (de computer) datorer
1570 in orde maken reparera
1571 klant (de) kund
1572 sociale (sociaal) sociala 
1573 contacten (het contact) kontakter
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Les 30 Werk

1574 lang inte
1575 pensioen (het) pension
1576 aow (de) ålderspension
1577 gewerkt (werken) arbetat
1578 in deeltijd deltid
1579 iedere varje
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) möjligheter
1581 hangt … af van (afhangen van) beror på
1582 beroep (het) yrke
1583 zorg (de) vård
1584 onderwijs (het) skolväsen
1585 techniek (de) tekniken
1586 personeel (het) personal
1587 eenvoudig enkel
1588 verdwijnt (verdwijnen) försvinner
1589 machines (de machine) maskiner
1590 van belang vikt
1591 tijdelijk tillfällig
1592 telkens varje gång
1593 opnieuw på nytt
1594 ervaring erfarenhet
1595 toekomst (de) framtid
1596 betaald (betalen) betald
1597 stages (de stage) praktikantplatser
1598 vakantiewerk (het) semesterarbete
1599 studie (de) studietid
1600 telt (tellen) räknas
1601 kennis (de) kunskaper
1602 bezitten förfogar
1603 net precis
1604 verdienen tjänar
1605 wat lite
1606 zo zie je maar så ser man
1607 ouder äldre
1608 oud gammal
1609 beide båda två
1610 ineens plötslig
1611 werkloos arbetslös
1612 ontslagen (ontslaan) friställd
1613 waarvan varav
1614 loon (het) lön
1615 gedurende under
1616 enige (enig) någon
1617 oude (oud) gamla 
1618 uitkering (de) bidrag
1619 regering (de) regering
1620 daarover om …  detta
1621 werkervaring (de) arbetslivserfarenhet
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Les 31 Blijf gezond!

1622 blijf (blijven) håll
1623 overlijden avlider
1624 haal (halen) hämtar 
1625 complete (compleet) färdiga
1626 vet (het) fett
1627 suiker (de) socker
1628 jammer synd
1629 er…van _
1630 dik tjock
1631 bewegen att röra sig
1632 benen (het been) ben
1633 voeten (de voet) fötter
1634 kans op risk för
1635 rugproblemen ryggproblem
1636 harde (hard) hög
1637 krijgen last van (last krijgen van) får besvär med
1638 oren (het) öron
1639 alcohol (de) alkohol
1640 gevaarlijk farlig
1641 leidt tot (leiden tot) leder till
1642 ongelukken (het ongeluk) olycksfall
1643 neemt … toe (toenemen) ökar
1644 onder bland 
1645 jeugd (de) ungdomar
1646 raad (de) råd
1647 artsen (de arts) läkare
1648 beweren påstår
1649 rode (rood) rött
1650 wijn (de) vin
1651 wetenschappelijk vetenskaplig
1652 bewezen (bewijzen) bevisat
1653 waarschijnlijk antagligen
1654 verband (het) samband
1655 geloven tro
1656 geniet van (genieten van) njuter ...  av
1657 leven (het) livet
1658 roken röka
1659 stem (de) röst
1660 jezelf dig själv
1661 jongeren (de jongere) ungdomar
1662 sigaretten (de sigaret) cigaretter
1663 verkocht (verkopen) säljs
1664 stations (het station) stationer
1665 cafés (het café) kaféer
1666 plaatsen (de plaats) ställen
1667 verboden förbjudet
1668 stoppen att sluta
1669 verbiedt (verbieden) förbjuder
1670 wellicht kanske
1671 bier (het) öl
1672 daarvan av ...  detta
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Les 32 Mooi Nederland

1673 speciaal speciellt
1674 bieden erbjuda
1675 gezien (zien) sett
1676 durft (durven) vågar
1677 genomen (nemen) tåg
1678 rijdt (rijden) går
1679 rechtstreeks direkt
1680 ideaal idealiskt
1681 grachten (de gracht) kanalerna
1682 meemaken uppleva
1683 gebouwen (het gebouw) byggnader
1684 zeventiende 1600-talet
1685 eeuw (de eeuw) ---
1686 langs längs
1687 vervolgens sedan 
1688 afspraak (de) avtal
1689 hoewel trots
1690 zo’n sådan
1691 minstens minst
1692 voordat innan
1693 konden (kunnen) kunde
1694 musea (het museum) museer
1695 trekken drar 
1696 eenmaal helt enkelt
1697 publiek (het) publik
1698 kunst (de) konst
1699 de moeite waard värt besväret
1700 moeite (de) -
1701 waard -
1702 namen (nemen) tog
1703 stopt (stoppen) stannar
1704 verhaal (het) berättelse
1705 volgt (volgen) -
1706 aanleiding (de) anledning
1707 tonen framvisar
1708 soorten (de soort) sorters
1709 tulpen (de tulp) tulpaner
1710 kleuren (de kleur) färgar
1711 bekend känd
1712 gezongen (zingen) sjungit
1713 Deltapark (het) Deltapark
1714 bezocht (bezoeken) besökt
1715 Zeeland Zeeland
1716 beschermd (beschermen) skyddas
1717 tegen mot
1718 beschouwt (beschouwen) betraktar
1719 systeem (het) system
1720 moderne (modern) moderna
1721 wereldwonderen (het werelwonder) världens underverk
1722 terecht är rätt
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Les 33 De papieren

1723 papieren (het papier) dokumenten
1724 formulieren (het formulier) blanketter
1725 invullen fylla i
1726 gesprekken (het gesprek) samtal
1727 gesprek voeren att ha samtal
1728 organisaties (organisatie) organisationer
1729 paspoort (het) pass
1730 visum (het) visum
1731 wilde (willen) ville
1732 EU-land (het) EU-land
1733 verblijfsvergunning (de) uppehållstillstånd
1734 kreeg (krijgen) fick
1735 IND (de) Migrationsverket
1736 immigratiedienst (de) -
1737 inburgering (de) integration
1738 inburgeringstoets (de) integrationsprov
1739 zeiden (zeggen) sade
1740 nadat efter att
1741 liet (laten) lätt
1742 zich sig
1743 gemeente (de) kommunen
1744 zich registreren registrera
1745 tegelijk samtidigt
1746 bsn = burgerservicenummer personnummer
1747 burger (de) medborgare
1748 belasting (de) skatt
1749 gegevens (de) personuppgifter
1750 eveneens också
1751 belastingdienst (de) Skatteverket
1752 hoorde (horen) hörde
1753 buitenlandse (buitenlands) utländska
1754 rijbewijs (het) körkort
1755 mocht (mogen) fick
1756 voorlopig tills vidare
1757 gehaald (halen) tagit
1758 geval (het) fall
1759 aanvragen ansöka
1760 bleek (blijken) visade sig
1761 afhankelijk van beroende på
1762 vergunning (de) tillstånd
1763 geregeld (regelen) ordnat
1764 UWV (de) UWV
1765 terecht kunnen få hjälp
1766 verzekering (de) försäkring
1767 tegen mot
1768 ziektekosten (de) sjukvårdskostnader
1769 afsluiten teckna
1770 anders annars
1771 diploma’s (het diploma) diplom
1772 vergelijken jämföra
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Les 34 Van republiek naar koninkrijk

1773 republiek (de) republik
1774 koninkrijk (het) kungarike
1775 ontstaan uppstått
1776 aparte (apart) separat
1777 zetten listar
1778 feiten (het feit) fakta
1779 op een rij på rad
1780 richten fokuserar 
1781 aandacht (de) uppmärksamhet
1782 staten (de staat) stater
1783 rijk (het) rike
1784 leiding (de) ledning
1785 onder leiding van under ledning av
1786 Willem Vilhelm
1787 Oranje av Oranien
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) krigade
1789 uiteindelijk till slut
1790 wonnen (winnen) vann
1791 kwam tot stand (tot stand komen) kom till stånd
1792 der ("="van de) -
1793 verenigde (verenigd) Förenade
1794 Nederlanden Nederländerna
1795 periode (de) period
1796 verre (ver) avlägsna
1797 namen in bezit (in bezit nemen) tog i besittning
1798 bezit  (het) besittning
1799 korte (kort) kort
1800 namen (de naam) namn
1801 herinneren påminner
1802 daaraan till det
1803 Indonesië Indonesien
1804 Suriname Surinam
1805 gemeentes (de gemeente) kommuner
1806 horen bij tillhör 
1807 werd blev
1808 hieraan -
1809 lid (het) medlem
1810 vlag (de) flagga
1811 in gebruik i bruk
1812 wit vit 
1813 blauw blå
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) utvecklat 
1815 in tegenstelling tot i motsats mot
1816 ontwikkeling (de) utveckling
1817 meegemaakt (meemaken) upplevt
1818 Duitse (Duits) tyska
1819 leidde (leiden) förde
1820 waarbij varvid
1821 tientallen tiotals 
1822 miljoenen miljoner
1823 stierven (sterven) dog
1824 verloor (verliezen) förlorade
1825 waardoor genom vilket
1826 volk (het) befolkning
1827 hoort bij (horen bij) tillhör 
1828 op het gebied van -
1829 waarheid (de) sanningen



W
oordenlijst Zw

eeds behorende bij de m
ethode N

ederlands voor buitenlanders ©
 2018 B

oom
 uitgevers Am

sterdam

Les 35 Gelukkige kinderen

1830 gelukkige (gelukkig) lycklig
1831 behoren tillhör 
1832 gelukkigste lyckligaste
1833 in totaal sammanlagd
1834 betrokken (bij) inblandade
1835 jongens (de jongen) pojkar
1836 blijken visar sig
1837 gelukkiger lyckligare
1838 meisjes (het meisje) flickor
1839 las (lezen) läste
1840 bericht (het) meddelande
1841 gisteravond igår kväll
1842 gelezen (lezen) läst
1843 nieuws (het) nyheter
1844 blije (blij) glada
1845 speciale (speciaal) speciell
1846 organisatie (de) organisation
1847 controleert (controleren) granskar
1848 huizen (huis) hus
1849 omgeving (de) område
1850 vriendjes (het vriendje) kompisar
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) kompisar
1852 veilige (veilig) trygg
1853 situatie (de) situation
1854 opvoeding (de) uppfostran
1855 punt (het) sak
1856 houdt rekening met (rekening houden met) tar hänsyn till
1857 meningen (de mening) åsikter
1858 gevoelens känslor
1859 geldt (gelden) gäller
1860 betreft (betreffen) apropå
1861 voorbeeld (het) exempel
1862 leeft (leven) lever
1863 arm fattig
1864 meedoen delta
1865 kansen (de kans) chanser
1866 overigens förresten
1867 saaie (saai) tråkiga
1868 momenten (het moment) moment
1869 verveelt (zich vervelen) har det tråkigt
1870 denkt (denken) tänker
1871 wou (willen) skulle vilja
1872 hondjes (het hondje) små hundar
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Les 36 De twaalf provincies

1873 provincies (de provincie) provinser
1874 muur (de) väggen
1875 verdeeld in (verdelen in) uppdelad i
1876 karakter (het) karaktär
1877 eerdere (eerder) tidigare
1878 gas (het) naturgas
1879 dat som 
1880 grond (de) jordskorpa
1881 ontdekt (ontdekken) upptäcktes
1882 veroorzaakt (veroorzaken) vållar
1883 daalt (dalen) sjunker
1884 levert (leveren) producerar
1885 melkproducten (het melkproduct) mjölkprodukter
1886 Friese (Fries) frisiska 
1887 meren (het meer) sjöar
1888 ideale (ideaal) idealisk
1889 besteden ägna ...  åt
1890 geldt (gelden) gäller
1891 voor för
1892 Noordzee Nordsjön
1893 bestaat (bestaan) existerar
1894 stuk (het) bit
1895 provincie (de) provins
1896 lege (leeg) tomma
1897 stuk -
1898 hoofdstad (de) huvudstaden
1899 vergaderstad (de) "sammanträdestid"
1900 vergaderen sammanträda
1901 even lika
1902 oosten (het) öster
1903 houdt van (houden van) tycker om
1904 wandelen promenera
1905 fietsen cykla
1906 noemen kallar
1907 rond runt
1908 bekende (bekend) kända
1909 slimme (slim) smarta
1910 oplossingen (de oplossing) lösningar
1911 technische (technisch) tekniska
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) samhälleliga
1913 geproduceerd (produceren) framställs
1914 spreekt … uit (uitspreken) uttalar
1915 landje (het) litet land
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Les 37 De gemeente

1916 verloopt (verlopen) går  ut
1917 nieuw nytt
1918 meegenomen (meenemen) tagit med
1919 pasfoto (de) passfoto
1920 aha jaha
1921 in orde i ordning
1922 werkdagen (de werkdag) arbetsdagar
1923 terugkomen komma tillbaka
1924 loket (het) lucka
1925 afdeling (de) avdelning
1926 burgerzaken civila angelägenheter
1927 bedoelen förstår
1928 dorp (het) by
1929 combinatie (de) kombination
1930 stadsdelen (het stadsdeel) stadsdelar
1931 kantoren (het kantoor) kontor
1932 geregistreerd (registeren) registrerade
1933 ernaartoe gå dit
1934 geboorte (de) födsel
1935 regelt (regelen) sköter
1936 langdurig långvarig
1937 bouwt (bouwen) bygger
1938 verzamelt (verzamelen) samlar in
1939 afval (het) sopor
1940 enzovoort osv.
1941 hond (de) hund
1942 burgers (de burger) invånare
1943 leden (het lid) ledamöter
1944 gemeenteraad (de) kommunfullmäktige
1945 parlement (het) parlamentet
1946 bestuur (het) styrelse
1947 verkiezingen val
1948 stuurt (sturen) skickar
1949 erop på
1950 daarmee därmed
1951 stemmen röstar
1952 burgemeester (de) borgmästare
1953 functie (de) befattning
1954 lijkt op (lijken op) liknar
1955 voorzitter (de) ordförande
1956 leidt (leiden) leder
1957 vergaderingen (de vergadering) sammanträden
1958 beslist (beslissen) bestämmer
1959 boos arg
1960 twintig tjugo
1961 verhuizing (de) flyttning
1962 verhuist (verhuizen) flyttar 
1963 huurwoning (de) hyresbostad
1964 verhuizen flyttar 
1965 even kijken får se
1966 wilt (willen) vill
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Les 38 Een beter klimaat begint bij jezelf

1967 welkom välkommen
1968 presentatie (de) presentation
1969 planten (de plant) plantsorter
1970 sterven dör
1971 niveau (het) nivån
1972 onderzoeken (het onderzoek) forskningar
1973 leveren visar
1974 bewijs (het) belägg
1975 alsof låtsas
1976 niks ingenting
1977 realiseren realisera
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) farligt
1979 toestand (de) tillstånd
1980 ontstaat (ontstaan) uppstår
1981 wijze (de) vis
1982 doorgaan fortsätter
1983 zullen skall
1984 rampen (de ramp) katastrofer
1985 plaatsvinden inträffa 
1986 verwachting (de) förväntning 
1987 natuurlijke (natuurlijk) naturliga
1988 duurzame (duurzaam) hålbara
1989 nadenken reflektera
1990 bouwen bygga
1991 materialen (het materiaal) material
1992 Europese (Europees) europeiska
1993 lijst (de) lista
1994 beleid (het) politik
1995 aanpassen anpassa
1996 blijkbaar tydligen
1997 verantwoordelijk ansvarig
1998 besluiten besluta
1999 gedrag (het) beteende
2000 veranderen ändra
2001 flinke (flink) rejält
2002 adviezen (het advies) råd
2003 effect (het) verkan
2004 in plaats van i stället för
2005 kilo kilo
2006 flink wat ganska
2007 reis (reizen) res
2008 bewust medvetet
2009 draag (dragen) bär
2010 schoenen (de) skor
2011 plastic plast
2012 idee (het) idé
2013 toch ju
2014 manieren (de manier) sätt
2015 verbeteren förbättra
2016 bereid beredda
2017 betere (beter) bättre
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Les 39 Politiek

2018 politiek (de) politik
2019 kiezers (de kiezer) väljare
2020 stemmen op röstar på 
2021 persoon (de) person
2022 partij (de) parti
2023 politieke (politiek) politiska 
2024 partijen (de partij) partier
2025 linkse (links) vänster
2026 rechtse (rechts) höger
2027 christelijke (christelijk) kristliga
2028 gevormd (vormen) bildas
2029 meerderheid (de) majoritet
2030 samenwerken samarbetar
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) är de överens om
2032 bespreken diskuterar
2033 minister-president (de) premiärminister
2034 ministers (de minister) ministrar
2035 centrale (centraal) centrala
2036 gezondheid (de) hälsa
2037 voert (voeren) för
2038 stevige (stevig) rejäla
2039 debatten (het debat) debatter
2040 nacht (de) natt
2041 felle (fel) hård
2042 kritiek (de) kritik
2043 reageren reagera
2044 minister (de) minister
2045 reactie (de) reaktion
2046 overtuigen övertyga
2047 wensen begär
2048 veranderingen (de verandering) ändringar
2049 wens (de) önskemål
2050 weigeren vägra
2051 vertrouwen (het) förtroende
2052 verplicht (verplichten) förpliktar
2053 of eller
2054 macht (de) makt
2055 taak (de) uppgift
2056 controleren granskningen
2057 wetten (de wet) lagar
2058 aangenomen (aannemen) antagit
2059 politici (de politicus) politiker
2060 staatshoofd (het staatshoofd) statschef
2061 symbolische (symbolisch) symboliska
2062 ontvangt (ontvangen) mottar
2063 vertegenwoordiger (de) företrädare
2064 verbindende (verbinden) sammanbindande
2065 georganiseerd (organiseren) ordnad
2066 dergelijk sådant
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Les 40 De tijden zijn veranderd

2067 tijden (de tijd) tider
2068 veranderd (veranderen) ändrats
2069 voorstellen föreställa
2070 generatie (de) generation
2071 leefde (leven) levde
2072 natuurlijk såklart
2073 mobiele (mobiel) mobil 
2074 telefoons (de telefoon) telefoner
2075 pinpas (de) bankkort
2076 euro’s (de euro) euro
2077 supermarkten (de supermarkt) stormarknader
2078 keuze aan val av
2079 aardappel (de) potatis
2080 oorspronkelijk ursprungligen
2081 destijds på den tiden
2082 grenzen (de grens) gränser
2083 gesloten (sluiten) stängd
2084 bestond (bestaan) fanns
2085 ander annorlunda
2086 op var slut
2087 weliswaar visserligen
2088 er ju
2089 speelden (spelen) lekte
2090 met de hand för hand
2091 moeilijker svårare
2092 beperken begränsa
2093 massaal massiv
2094 wapens (het wapen) vapen
2095 geweld (het) våld
2096 positie (de) position
2097 eisen (de eis) kräva
2098 zeventig 70-talet
2099 zwanger med barn
2100 werden (worden) blev
2101 sindsdien sedan dess
2102 vrouw (de) kvinna
2103 wet (de) lagen
2104 twintigste 1900-talet
2105 vond … plaats (plaatsvinden) inträffade
2106 verandering (de) ändring
2107 enorme (enorm) oerhört
2108 opzichten (het opzicht) hänseenden
2109 dergelijke (dergelijk) osv.
2110 hele (heel) hela
2111 erdoor av  det
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Les 41 Mijn leven in Nederland

2112 hoe gaat het met hur mår ni
2113 voel (zich voelen) känner 
2114 aanvankelijk från början
2115 verbaasde (verbazen) förvånade
2116 lage (laag) låga
2117 valt … op (opvallen) lägger ...  märke till
2118 herinner … me (zich herinneren) kommer ihåg
2119 tas (de) väska
2120 pakken ta
2121 toegeven tillstå
2122 gek konstigt
2123 afspraken (de afspraak) avtala
2124 onrustig nervösa
2125 uurtje (het uurtje) timme
2126 leert (leren) lär sig
2127 kort nyligen
2128 zwemmen simma
2129 diep djupt
2130 nog än
2131 kracht (de) styrka
2132 waar … mee var … med
2133 haar mening geven ge sin åsikt
2134 er … om om … den
2135 aan de andere kant å andra sidan
2136 kant (de) sida
2137 eerlijk ärliga
2138 klagen klagar
2139 over het algemeen i allmänhet
2140 groeten (de groet) hälsningar
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Les 42 De laatste les

2141 eindelijk äntligen
2142 voorbij slut
2143 alleen bara
2144 begon (beginnen) började
2145 na … zeggen (nazeggen) säga efter
2146 combinaties (de combinatie) kombinationer
2147 middel (het) sätt
2148 cursisten (de cursist) kursdeltagare
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
hade problem med detta

2150 vonden (vinden) tyckte
2151 opdrachten (de opdracht) uppgifter
2152 uitvoeren utföra
2153 oefenen öva
2154 een kwestie van en fråga om
2155 eraan på detta
2156 overdag på dagtid
2157 bureau (het) skrivbord
2158 ga … mee (meegaan) följ med
2159 maatschappij (de) samhället
2160 twijfelt (twijfelen) tvekar
2161 beslissing (de) beslut
2162 genomen (nemen) tagit
2163 concreet konkret
2164 twijfel (twijfelen) tvekar
2165 zoek (zoeken) letar
2166 verwacht (verwachten) förväntar
2167 opzetten starta
2168 gaan door (doorgaan) går vidare 
2169 slagen klarar sin examen
2170 positief positivt
2171 zodat så att


