
Worksheet 1 – Speaking Dutch like a Native 

 

Modal Particles in Dutch 1 
 

Kies het juiste modale partikel en vul in. Er zijn vaak verschillende antwoorden mogelijk. 

 

Eens Maar Nou Toch 

Even Misschien Soms Wel 

 

- Even, eens en maar maken een zin vriendelijker. Eens is neutraler van toon dan even en 

maar. Maar wordt alleen gebruikt bij de gebiedende wijs (imperatief) en is het vriendelijkst 

van de drie.  

- Nou en toch drukken ongeduld of irritatie uit. Toch wordt gebruikt bij de gebiedende wijs 

(imperatief) en drukt hevigere irritatie uit. 

- Misschien en soms worden gebruikt in vraagzinnen: misschien drukt beleefdheid uit ; soms 

wordt versterkend gebruikt in vragen die met ja/nee beantwoord kunnen worden. 

- Wel wordt gebruikt ter geruststelling of om een tegenstelling uit te drukken.  

 

1. Het gaat morgen toch niet regenen? Jawel hoor, het gaat morgen _______ regenen. 

2. Doe _______ niet zo vervelend tegen je zusje! (2 antwoorden mogelijk) 

3. Die fiets is niet zo mooi maar hij fietst _______ lekker.  

4. Gaat u _______ zitten. (2 antwoorden mogelijk) 

5. Hij heeft toch helemaal geen verstand van wasmachines, of wel _______ ? 

6. Mmm, ik weet het eigenlijk niet. _______ denken. 

7. Maak je geen zorgen. Het komt _______ weer goed.  

8. Zal ik die doos vast meenemen? Ja, doe _______. 

9. Kom _______ hier, ik wil je graag iets laten zien. (2 antwoorden mogelijk) 

10. Ga _______ aan de kant! Ik moet erlangs. (5 antwoorden mogelijk) 

11. Verkoopt u _______ ook aardbeienmelk? (2 antwoorden mogelijk) 
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12. Ik weet _______ dat je je best hebt gedaan. 

13. Ik kom zo. Wacht _______ hoor. 

14. Heb jij mijn kat _______ gezien? Ik ben hem al twee dagen kwijt. (2 antwoorden mogelijk) 

15. Hou _______ je mond! (4 antwoorden mogelijk) 

16. Geef mij die stapel wasgoed _______. Ik heb nog mijn handen vrij. 

17. Veeg nou _______ je voeten voor je binnenkomt!  

18. Kun je me _______ even helpen? (3 antwoorden mogelijk) 

19. Heb jij _______ een paperclip voor me? (2 antwoorden mogelijk) 

20. Ben je _______ ziek? (2 antwoorden mogelijk) 

21. Hoeveel appels wilt u? Oh, doe _______ 2 kilo.  

22. Het touw zit vast, trekken _______ ! 

 

Click here for more worksheets about 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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