
Worksheet 3 – Speaking Dutch like a Native 

 

 

Modal Particles in Dutch 3 
 

 

Zijn de partikels juist of onjuist gebruikt en staan ze wel of niet in de juiste volgorde? 

 

✔ ✘  

□ □ 
1. Je kunt best even wel de vuilnisbak voor je buurvrouw buiten zetten. 

□ □ 
2. Kom even maar hier, dan help ik je even. 

□ □ 
3. Geef even eens de boter aan alsjeblieft? 

□ □ 
4. Kun je me misschien even helpen? 

□ □ 
5. Kom nou toch! Denk je dat ik dat geloof? 

□ □ 
6. Wilt u een bonnetje? Ja graag, geef nou. 

□ □ 
7. Laat mij dat even maar doen. 

□ □ 
8. Probeer toch nou eens even netjes te eten! 

□ □ 
9. Misschien moeten we maar toch even laarzen meenemen. 

□ □ 
10. Komt u maar binnen, mevrouw, en gaat u nou zitten. 

□ □ 
11. Doet u eens een kilo jonge kaas. 

□ □ 
12. Wil je de radio misschien even wat zachter zetten? 

□ □ 
13. Ik ga vanmiddag naar het strand. Wil je misschien soms mee? 

□ □ 
14. Ga je mee? Dat is eens nog even leuk! 

□ □ 
15. Lukt het niet? Ik zal je maar helpen. 

□ □ 
16. Hou toch nou op met die herrie! 

□ □ 
17. Wil je toch de deur voor me openhouden? Ik heb volle handen. 
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□ □ 
18. Misschien moeten we daar nog maar eens even heel goed over nadenken.  

□ □ 
19. Ben je nu nog niet klaar met opruimen? Dat had wel nou toch klaar moeten zijn.  

□ □ 
20. Is dat een snellere route? Dan moet ik die misschien maar eens proberen. 

 

 

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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