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conversation
Here are some phrases which are often used in conversation. 

Find the correct translation using words from the box on the left.

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

English

Gesprek conversation

1 Goedemorgen! Fine, thank you!

2 Hoe gaat het met u? Nice to meet you!

3 Goed, dank u! Where do you live?

4 Laat ik me even voorstellen, ik ben me-
vrouw ... . How long have you been living here?

5 Wat is uw naam? Do you have any plans for tonight?

6 Leuk u te ontmoeten! Do you have time on that day?

7 Hoe oud bent u? Good morning!

8 Waar woont u? Allow me to introduce myself, I‘m Mrs. 
... .

9 Is er een ... in de buurt? How are you?

10 Hoe lang woont u hier al? Did you know that ...?

11 Ik ben hier op vakantie.  When will I see you again?

12 Ik zou u graag weer zien! What were you doing during that peri-
od?

13 Hebt u nog plannen voor vanavond? I would love to see you again!

14 Heeft u tijd op die dag? What is your name?

15 Wat heb je gedaan in die tijd? How old are you?

16 Wist u dat ...? Is there a ... nearby?

17 Wanneer zie ik je weer? Nice to see you again!

18 Leuk om u weer te zien! I‘m here on holiday.
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Try to create meaningful dialogues with your partner using these sentences.

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

English
19 Kunt u me alstublieft helpen? Excuse me, I didn´t  understand you.

20 Dank u wel! Stop it immediately!

21 Mag ik onderbreken? No, thank you.

22 Kunt u alstublieft water langzamer spre-
ken? Can you help me, please?

23 Neem me niet kwalijk, ik begreep je 
niet. You have misunderstood me.

24 Laat me met rust! May I interrupt?

25 Ik wil het niet! You are beautiful!

26 Stop er onmiddellijk mee! May I compliment you?

27 Ik denk niet dat ik dat leuk vindt. I‘m so sorry!

28 U heeft mij verkeerd begrepen. Please leave me alone!

29 Het spijt me zo!  Good night!

30 Nee, dank u. Thank you!

31 Tot ziens! No one can do better than you!

32 Goedenavond! Could you speak a little more slowly, 
please?

33 Goede nacht! You have done that very well!

34 Mag ik een compliment maken? You have beautiful ...

35 Je bent mooi! I don´t think that I like that.

36 Je hebt mooie ... Good evening!

37 Dat heb je goed gedaan! I don´t want it!

38 Dat kan niemand beter doen dan jij! Goodbye!




