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 LES 1  

2359 geachte  親愛的 

2360 cursist (de) 
同學們 

2361 geslaagd   
通過 

2362 eindtoets (de) 
期終攷試 

2363 zelfstudie (de) 
自學 

2364 circa 
大約 

2365 al te  
非常 

2366 verstaan 
理解 

2367 zich opgegeven 
申請  

2368 vervolg  (het) 
後續 

 
vervolgcursus 後續課程 

2369 meedelen 
通知 

2370 geplaatst 
安置 

2371 ronde (de) 
階段 

2372 serie (de) 
系列 

2373 Delftse 
代爾夫特的 

2374 methode (de) 
方法 

2375 zit in elkaar  
是…….相互 

2376 grammatica (de)  
語法 

2377 cursief 
斜體 

2378 gedrukt 
印刷體 

2379 betekenis (de) 
含義 

2380 opzoeken 
查找 

2381 ernaast 
在旁邊 

2382 in totaal 
總計 

2383 bevat 
包括 

2384 index (de) 
附錄 

2385 hierin 
在這裏 

2386 opgenomen 
呈現 

2387 daaraan 
在那裏 

2388 voor het eerst = de eerste keer 

2389 voorkomen 
出現 

2390 wat voor  
什麽樣的…. 

2391 gaan om  
聯系 

2392 geregeerd 管理 

2393 droog 陸地化 

2394 basis (de) 基礎 

2395 economie (de) 經濟 

2396 vele 許多 

2397 besproken 提及到 

2398 mogelijkheden 可能性 

2399 discussie (de) 討論 

2400 hoofdstuk (het) 章節 

2401 grondig 完全 

2402 voorbereiden 預習 

2403 wijzen (op) 
提醒 

2404 intensieve 
強化的 

2405 puntjes  
非常熟悉 

2406 tot in de puntjes = precies 

2407 rekent  
攷慮 

2408 minstens 
至少 

2409 voorbereiding (de)  
預習 

2410 succes (het) 
成功 

2411 groet  (de) 
問侯 

2412 secretariaat (het)  
秘書  
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 LES 2 
 

2413 wist 
知道 

2414 lag 
位於 

2415 idee (het) 
概念 

2416 
ik had geen flauw idee =  

ik wist het helemaal niet 

2417 de één  
一個 

2418 meende  
認爲 

2419 iemand anders  
其它人 

2420 bodem (de) 
底部 

2421 zei  
說 

2422 een derde  
第三個 

2423 klompen  
木鞋 

2424 intussen 
逐漸 

2425 weet ik beter = weet ik meer 

2426 werkelijkheid (de) 
實際 

2427 Noordzee (de) 
北海 

2428 evenals 
而且 

2429 onafhankelijke 
獨立的 

2430 staat (de) 
國家 

2431 hoofdstad (de) 
首都 

2432 daar van  
從…….那兒 

2433 gewone 
普通的 

2434 schoenen  
鞋子 

2435 
je kunt je gewone schoenen aan =  

je kunt je gewone schoenen dragen 

2436 nergens 
哪兒也沒有 

2437 kunnen ontdekken = gezien 

2438 skates 
旱冰鞋 

2439 maten  
尺碼 

2440 gingen  
去 

2441 zo'n 
這樣的 

2442 smal 
狹小的 

2443 trap (de) 
樓梯 

2444 recht 
垂直的 

2445 omhoog 
高 

2446 logisch 
邏輯 

2447 volg 
跟從 

2448 gehoord 
聽說 

2449 Russisch (het) 
俄羅斯 

2450 Chinees (het) 
漢語 

2451 Arabisch (het) 
阿拉伯語 

2452 Turks (het) 
土耳其語 

2453 huisgenoten  
同屋的人 

2454 m’n 
我的 

2455 ingeburgerd 
融入 

2456 doei 
再見 

2457 fietst  
騎自行車 

2458 naartoe 
去…… 

2459 regenkleding (de)  
雨衣 

2460 vergadering (de) 
會議 

2461 zeilen 
航行 

2462 wou  
願意 

2463 meer (het) 
湖泊 

2464 geloof  
相信 

2465 kon  
會 

2466 
Dat doet er niet toe =  

dat is niet belangrijk 

2467 zeiden  
說 

2468 zwemmen 
游泳 
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 LES 3 
 

2469 hoi 
你好 

2470 ogenblikje  
稍等一下 

2471 dagje (het) 
一日 

2472 Chinese 
中國的 

2473 gasten  
客人們 

2474 regelen 
安排 

2475 te voet  
步行 

2476 prettiger 
更舒適點 

2477 warmte (de) 
溫暖 

2478 uitgangspunt (het)  
目的地 

2479 ontstaan  
存在 

2480 rondom 
在……週圍 

2481 werd 
成爲 

2482  handel (de) 
商業 

 
handelsstad   商業城市 

2483 Amsterdammers  
阿姆斯特丹人 

2484 lieten 
讓……. 

2485 stadhuis (het) 
城市 

2486 bouwen 
建立 

2487 geworden 
變成 

2488 dankzij 
由於 

2489 Lodewijk 

人名 

（拿破伦的兄弟） 

2490 vochtig 
潮濕 

2491 sindsdien 
從那兒以後 

2492 paleis (het) 
宮殿 

2493 tentoonstelling (de) 
展覽會 

2494 grachten 
運河 

2495 opgezocht 
查詢 

2496 stelsel (het) 
系統 

 
grachtenstelsel   運河系統 

2497 ter wereld = op de wereld 

2498 maar liefst = wel = niet minder dan 

2499 bruggen  
橋梁 

2500 gegraven  
挖掘 

2501 groei (de) 
增長 

2502 ten behoeve van  
有利於 

2503 vervoer (het) 
運輸 

 
goederenvervoer  貨物運輸 

2504 destijds 
當時 

2505 kooplui  
商人 

2506 lagen 
儲存 

2507 zolder (de) 
閣樓 

2508 hierna 
在這兒後 

2509 eiland (het) 
島嶼 

 
Java-eiland   瓜哇島 

2510 ernaartoe 
從那兒去 

2511 pont (de) 
渡船 

 
fietspont  自行車渡船 

2512 dichtbebouwde 
建築物稠密的 

2513 wijk (de) 
市區 

 
woonwijk  居隹區 

2514 ontstaan 
存在 

2515 gevaarlijk 
危險 

2516 
mij te gevaarlijk = ik vind dat  

te gevaarlijk 

2517 criminaliteit (de)  
犯罪 

2518 softdrugs 
軟毒品 

2519 verkocht 
購買 

2520 overdrijft 
過慮了 
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2521 meid 
女孩 

2522 overkomen 
預防 

2523 nou goed dan =oké 
 

2524 vergat  
遺忙 

2525 neem mee  
隨身攜帶 

2526 plattegrond (de) 
地圖 

2527 creditcard (de) 
信用卡 

2528 hè? 
嗨 

  
 

 LES 4 
 

2529 kom langs  
拜訪 

2530 kwam  
來訪 

2531 
het kwam er niet van = het gebeurde  

niet 

2532 afspraak (de) 
約會 

2533 gebouwde  
建築 

2534 keurig 
精致的 

2535 rij (de) 
一排 

2536 dak (het) 
屋頂 

2537 ervoor 
在前面地 

2538 schuurtje (het)  
小屋 

2539 van voren  
從前面 

2540 planten 
植物 

2541 gordijnen 
窗簾 

2542 verbergen 
掩飾 

2543 
niets te verbergen hebben =  

er is niets wat ze willen verbergen  

2544 hond (de) 
狗 

2545 springt 
跳起來 

2546 tegemoet 
朝向 

2547 kop (de) 
頭 

2548 
krijgt op z’n kop = ze spreken  

hem boos toe 

2549 kalm 
安靜 

2550 bieden aan  
提供 

2551 paraplu’s 
雨傘 

2552 bak (de) 
桶 

2553 gaan voor 
走…...在前 

2554 glaasje (het) 
杯 

2555 fris 
飲料 

2556 schaal (de) 
拼盤 

 
fruitschaal  水果拼盤 

2557 piano (de) 
鋼琴 

2558 kast (de) 
小櫃櫥 

 
boekenkast 書櫃 

2559 schoonvader (de) 
岳父 

2560 gastheer (de) 
主人 

2561 vloer (de) 
地板 

2562 tekeningen 
圖畫 

2563 bankstel (het) 
休息室  

2564 kat (de) 
貓 

2565 glazen 
玻璃的 

2566 album (het) 
冊 

 
fotoalbum   相冊 

2567 Spitsbergen 
\ 

2568 reizen 
旅行 

2569 

geluidsinstallatie 

(de) 
音響設備 

2570 platen 
圖畫 

2571 zonnebloemen 
向日葵 

2572 schilder (de) 
藝術家 

2573 slaapkamer (de) 
臥室 
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2574 badkamer (de) 
浴室 

2575 was (de) 
洗衣房 

2576 pc’s 
電腦 

2577 koekjes 
餅幹 

2578 zich voorstellen  
自我介紹 

2579 netjes 
有禮貌 

2580 schenken in  
喝 

2581 appelsap 
蘋果汁 

2582 vooruit dan maar = oké 

2583 vuil 
弄髒 

2584 zessen 
六點鍾 

  
 

 LES 5 
 

2585 manieren 
辦法 

2586 een heleboel  
許多 

2587 je redden  
對付 

2588 enigszins 
在一定程度上 

2589 bedoeling (de) 
目的 

2590 uit je hoofd  
記憶 

2591 overbodig 
不必要的 

2592 verschrikkelijk 
可怕的 

2593 zorgen  
攷慮 

2594 onbekende 
不知道的 

2595 zorgvuldig 
仔細地 

2596 beluisteren 
聆聽 

2597 totdat 
直到…… 

2598 zin (de) 
句子 

2599 verstaat 
理解 

2600 uitspraak (de) 
發音 

2601 dient (voor) 
目的 

2602 vervelend 
令人不悅的 

2603 groep (de) 
團體 

2604 in vullen 
填空 

2605 bedoeld (voor) 
意思 

2606 uitsluitend 
只有 

2607 gedurende 
在……期間 

2608 geoefend  
能夠 

2609 onder andere  
其中 

2610 leren  
學習 

2611 gehad 
上……. 

2612 contacten  
接觸 

2613 hulpmiddel (het) 
輔助 

2614 zich voordoet  
踫見 

2615 overzicht (het) 
總概 

2616 tien tegen één = het is bijna zeker 

2617 oplossen 
解決 

2618 pagina (de) 
頁 

2619 blokjes 
小方塊 

2620 onderdeel (het) 
部分 

2621 voorin 
在前面 

2622 nou en of = zeker! 
 

2623 in je eentje  
自已 

2624 regel (de) 
句子 

2625 alinea (de) 
段落 

2626 bedenk  
思攷 

2627 spreek uit  
說出來 

2628 hardop 
大聲 

2629 bladzijde (de) 
頁 

2630 ga je gang = je kunt beginnen 
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2631 platteland (het) 
平原 

2632 eenzaam 
單調 

2633 boerderij (de) 
牧場 

2634 nog geen  
另一個 

2635 inwoners  
居民 

2636 zochten 
尋找 

2637 vrijheid (de) 
自由 

2638 stilte (de) 
安靜 

2639 reageert 
回答 

2640 trieste 
無聊的 

2641 wijk (de) 
區域 

 
stadswijk   市區 

2642 somber 
無聊的 

2643 winkelcentrum (het) 
商業中心 

2644 beviel 
令人高興 

2645 geleidelijk 
逐漸地 

2646 verlangen (het) 
渴望 

2647 stap (de) 
一步 

2648 de stap gezet = de beslissing genomen 

2649 seconde (de) 
秒 

2650 spijt (de -- van) 
後悔 

2651 leiden 
引導 

2652 trots 
驕傲地 

2653 verbouwing (de) 
再建 

2654 linkerhanden 
左手 

2655 
al doende leert men = je leert iets  

door het te doen 

2656 handig 
能幹 

2657 sla (de) 
沙拉 

2658 knikt 
點頭 

2659 bloeien 
開花 

2660 hobby (de) 
業餘愛好 

2661 bakkerij (de) 
面包店 

2662 smid (de) 
鐵匠 

2663 paard (het) 
馬 

2664 wagen (de) 
車 

2665 verdwenen 
消失 

2666 opheffing (de) 
撤消 

2667 bedreigd  (met) 
威脅 

2668 geprotesteerd  
抗議 

2669 oorspronkelijke 
原始的 

2670 bewoners  
居民 

2671 gemeenschap (de)  
團體 

2672 gebeurtenissen  
事件 

2673 begrafenis (de) 
葬禮 

2674 actie (de) 
活動 

2675 verenigingen 
行會 

2676 toneel (het) 
戲劇 

2677 jongeren 
青年人 

2678 landbouw (de) 
農業 

2679 biedt 
提供 

2680 

bedrijfsleven = 

commerciële 

bedrijven 

企業 

2681 niettemin 

（盡管）……. 

仍然 

2682 overwegen 
攷慮 

2683 gezinnen 
家庭們 

2684 zich vestigen  
安置 

2685 aantrekkelijk 
吸引 

2686 
is het gedaan met onze rust =  

is onze rust verdwenen 
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2687 democratie (de) 
民主 

2688 staatshoofd (het) 
領袖（女王） 

2689 werkelijke  
實際上 

2690 verkiezingen 
大選 

2691 grondwet (de) 
基本法 

2692 rechten  
權利 

2693 vastliggen 
制定 

2694 formele 
正式的 

2695 titel (de) 
頭銜 

2696 maakt deel uit (van)  
一部份 

2697 overleg (het) 
商談 

2698 

minister-president 

(de)  
總理 

2699 besluit (het) 
法令 

2700 handtekening (de)  
簽名 

2701 in het openbaar  
公開場合 

2702 kwesties 
事務 

2703 da’s = dat is 
那…..是 

2704 
nee, en da’s maar goed ook =  

gelukkig niet 

2705 verantwoordelijk 
負責 

2706 handelen  
處理 

2707 koninklijk 
皇家 

2708 echtgenoot (de) 
丈夫 

2709 echtgenote (de) 
妻子 

2710 zussen  
姐妹們 

2711 daden  
行爲 

2712 crisis (de) 
危機 

 
regeringscrisis   政府危機 

2713 vervullen 
執行 

2714 nimmer 
永不 

2715 toestemming (de)  
允許 

2716 kandidaten  
候選人 

2717 nauwkeurig 
精確的 

2718 onderzocht  
調查（過去時） 

2719 
het valt niet mee = het is niet  

makkelijk 

2720 partner (de) 
配偶 

2721 beseffen 
意識到 

2722 privé-leven (het) 
私人生活 

2723 zin (de) 
感覺 

2724 leden 
成員 

2725 accepteert 
接受 

2726 jaarlijks 
年度的 

2727 miljoenen 
數百萬 

2728 paleizen 
宮殿 

2729 volk (het) 
人民 

2730 koningshuis (het) 
皇家 

2731 trouw  
忠誠度 

2732 dun 
薄 

2733 
door dik en dun = onder alle  

omstandigheden 

2734 band (de) 
聯系 

2735 verleden (het) 
過去 

2736 geliefd 
受愛戴的 

2737 rampen  
受災地區 

2738 troosten 
慰問 

2739 plechtigheden  
典禮 

2740 sprookje (het) 
童話故事 
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2741 beste 
親愛的 

2742 bedankt 
感謝 

2743 mailtje (het) 
郵件 

2744 afgelopen 
上一次 

2745 aardig 
親密 

2746 gewend 
習慣於 

2747 zaten 
學習 

2748 heb je = zijn er 
 

2749 jarig 
生日 

2750 kwam tegen  
遇見 

2751 advies (het) 
建議 

2752 buurvrouw (de) 
女鄰居 

2753 raadde aan  
建議 

2754 katholieke 
基督教的 

2755 weliswaar 
的確 

2756 legde uit  
解釋到 

2757 

openbare scholen = scholen die  

niet gebaseerd zijn op een godsdienst  

of filosofie  

2758 daarnaast 
除此之外…….. 

2759 joodse 
猶太教 

2760 islamitische 
伊斯蘭教 

2761 gebaseerd  (op) 
以…..爲基礎 

2762 filosofie (de) 
哲學觀點 

2763 maatschappelijke 
社會的 

2764 groepering (de) 
團體 

2765 oprichten 
建立 

2766 behoort  (tot) 
屬於…… 

2767 type (het) 
類型 

2768 kwaliteit (de) 
質量 

2769 leerstof (de) 
教材 

2770 voldoen  (aan) 
符合 

2771 scheiding (de) 
分配 

2772 gaf  
給……. 

2773 voordelen  
有利之處 

2774 juf  (de) 
女教師 

2775 meester (de) 
男教師 

2776 leerlingen  
學生們 

2777 hetzelfde 
同樣的 

2778 geloof  (het) 
信仰 

2779 bevordert  
促進 

2780 integratie (de) 
移民化 

2781 buurman  (de) 
男鄰居 

2782 voortgezet 
中等…… 

2783 beroep (het) 
職業 

 
beroepsonderwijs   職業教育 

2784 universiteiten  
大學們 

2785 onderscheid  (het) 
不同之處 

2786 waarschuwde  
警告 

2787 zogenaamde 
所謂的 

2788 zwarte 
黑' 

2789 achtergrond (de) 
背景 

2790 beïnvloedt  
影響到 

2791 niveau (het) 
聲譽 

2792 begeleiding (de) 
指導 

2793 adviseerde  
建議 

2794 kant  (de) 
另一邊 

2795 
afijn, we zien wel = nou ja,  

we beslissen later 
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2796 bekeken 
看…… 

2797 erboven 
在…….上 

2798 juiste  
正確的 

2799 term (de) 
術語 

2800 oudste  
舊的…… 

2801 omvatte 
包括 

2802 Limburger  
林堡人 

2803 Groninger  
格羅林根人 

2804 stromen 
流動著…… 

2805 Maas  (de) 
瑪斯河 

2806 Waal  (de) 
斯海爾德河 

2807 Rijn (de) 
萊茵河 

2808 Zwitserland 
瑞士 

2809 Frankrijk 
法國 

2810 loop (de) 
流向 

2811 namen  
名稱 

2812 vandaar  dat = daardoor, om die reden 

2813 zuidwesten  (het) 
西南方 

2814 Schelde (de) 
\ 

2815 verbindt 
銜接 

2816 Antwerpen 
安德惠普 

2817 delen 
劃分 

2818 in tweeën  
兩部分 

2819 helften 
一半 

2820 verschillend 
不同的 

2821 open 
開放的 

2822 hartelijk 
熱情的 

2823 genieten  (van) 
享受 

2824 leven  (het) 
生活 

2825 biertje  (het) 
啤酒 

2826 carnaval  (het) 
歡宴 

2827 serieus 
嚴肅的 

2828 nuchter 
實事求是 

2829 gek 
瘋狂 

2830 zou kunnen = misschien, mogelijk 

2831 motto  (het) 
座右銘 

2832 calvinisten  
喀爾文教徒 

2833 vooroordelen  
成見 

2834 arrogant 
傲慢的 

2835 Friezen  

來自Friesland 

（弗陸）的人 

2836 koppig 
倔強的 

2837 Zeeuwen  

來自Zeeland 

（翟蘭）的人 

2838 zuinig 
節儉的 

2839 je voorstellen  
你能……想像到 

2840 zandvlakte  (de) 
沙地 

2841 één grote zandvlakte = overal  zand 

2842 stroom  (de) 
潮流 

2843 op zoek  (naar) 
尋找 

2844 forens  (de) 
定期往返者 

2845 elders 
其他地方 

  
 

 LES 10 
 

2846 collega (de) 
同事 

2847 eergisteren 
前天 

2848 geboorte (de) 
出生 

 
geboortekaartje   出生賀卡 

2849 bus  (de) 
郵件箱 
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2850 bezoekers  
拜訪者 

2851 thuiszorg  (de) 
家政事務 

2852 overdag 
白天 

2853 verzorgen  
照料 

2854 baby  (de) 
嬰兒 

2855 eerlijk gezegd  
坦白地說 

2856 zie op (tegen) 
吃驚 

2857 lijken  (op) 
看上去 

2858 beschuit  (de) 
幹面包 

2859 muisjes 
茴香口味的小糖塊 

2860 

beschuit met muisjes = bij een  

geboorte eet men beschuit met  

een soort suiker  

2861 niet te eten = niet lekker  

2862 geen punt = geen probleem 

2863 punt  (het) 
問題 

2864 hoe … hoe  
越………越…. 

2865 hevig 
強烈地 

2866 getwijfeld  (over) 
困惑 

2867 oma  (de) 
祖母 

2868 genoemd  (naar) 
取名 

2869 roepnaam  (de) 
小名 

2870 langzamerhand 
逐漸地 

2871 ouderwets 
過時 

2872 begrepen 
理解 

2873 voornamen 
名子 

2874 jongetjes 
小男孩 

2875 vond 
覺得 

2876 uiteindelijk 
最終 

2877 
dat hebben we te danken aan =  

dat is dankzij 

2878 een tijdje  
短時間 

2879 rijk  (het) 
王國 

2880 van alles  
全部 

2881 opgeven 
登記 

2882 mocht  
允許 

2883 koos 
選擇 

2884 bakker  (de) 
面包師 

2885 komen  (aan) 
來自……… 

2886 dubbele 
雙重 

2887 voorname  
名字 

2888 getrouwde 
結婚的 

2889 aangenomen 
採用 

2890 daarachter 
在……那後 

2891 streepje  (het) 
小橫線 

2892 ertussen 
在中間 

2893 naakt 
裸露 

 
naaktgeboren  裸露地出生 

2894 gaf op  
沿用 

2895 grappige 
好笑的 

2896 ambtenaren 
官員們 

2897 vatte op  
翻譯 

2898 genoteerd 
記錄 
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2899 woonruimte  (de) 
住房 

2900 gezocht 
尋找 

2901 afgestudeerde 
畢業生 

2902 

verpleegkundige  

(de) 
護士 

2903 per direct  
盡快 

2904 containers 
貨櫃 

2905 niet zozeer  
不太多 
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2906 heerst 
存在 

2907 nood  (de) 
緊迫 

 
woningnood  住房危機 

2908 studenten 
學生們 

2909 gehuisvest 
住宿 

2910 achterlaten 
遺落 

2911 zomaar 

正如……   

此樣 

2912 zich inschrijven 
注冊 

2913 corporatie  (de) 
組織 

 
woningcorporatie    房屋中介 

2914 organisatie  (de) 
組織 

2915 verhuurt 
出租 

2916 
op een gegeven moment = op een  

zeker moment, op een dag 

2917 anderen 
其它人 

2918 aangeboden 
出售 

2919 bovenaan 
在頂端……. 

2920 positief 
有利的 

2921 weigeren 
拒絕 

2922 aanbod  (het) 
提供 

2923 proces  (het) 
過程 

2924 vergunning  (de) 
津貼 

2925 verhuizen 
搬家 

2926 salaris  (het) 
薪水 

2927 bezetten 
擁有 

2928 streeft (naar) 
爭取 

2929 beschikbaar 
可行的 

2930 particuliere 
私人的 

2931 eigenaren 
擁有者們 

 
huiseigenaren 房屋擁有者 

2932 gelden (voor) 
生效 

2933 regels 
規律 

2934 jawel 
是的…….. 

2935 zich houden (aan) 
遵守 

2936 makelaar  (de) 
房屋中介 

2937 slaag 
完成 

2938 gedeeltelijk  
部份的 

2939 verhuren 
出租 

2940 toegestaan 
允許 

2941 onderhuur (de) 
轉租 

2942 bureaus 
機構 

 
kamerbureaus  房屋中介 

2943 via 
通過  

2944 kennissen  
熟人 

2945 aanhouder (de) 
堅持不懈的人 

2946 wint 
獲得 

2947 
de aanhouder wint = wie volhoudt  

bereikt zijn doel  
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2948 God 
上帝 

2949 schiep 
創造 

2950 terecht 
正確 

2951 vliegt 
飛過 

2952 stukken  
塊 

2953 lijnen  
線條 

2954 eromheen 
圍繞著 

2955 polders 
開墾地 

2956 kanalen 運河們 

2957 waterstand (de) 
水平面 

2958 grond (de) 
土地 
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2959 nat 
潮濕 

2960 

te nat om op te 

wonen = zo nat dat 

je er niet op kunt 

wonen  

 

2961 in de loop 
在…….期間 

2962 met behulp (van) 
在…….幫助下 

2963 molens 
風車 

2964 bevond zich  在……那兒 

2965 zeespiegel (de) 
海平面 

2966 zich gerealiseerd  
自我意識到 

2967 stond 
站立在 

2968 eens 
曾經 

2969 drooggemaakt 
陸地化 

2970 ditmaal 
這次 

2971 hiermee 
隨此 

2972 afgesloten 
封閉 

2973 ontstond 
産生了 

2974 overgebleven 
留下 

2975 mensenwerk  
人造的 

2976 gelegen 
座落在 

2977 ziet eruit  
看上去 

2978 landschap (het) 
風景 

 
natuurlandschap 自然風景 

2979 heuvels 
山丘們 

2980 heuse 
真正的 

2981 berg (de) 
山脈 

2982 volkomen 
完完全全的 

2983 natuurlijke 
自然的 

2984 puur  
純粹的 

2985 
puur natuur = niet door de mens  

gemaakt 

2986 bossen  
森林 

2987 vanzelf 
自動地 

2988 hout (het) 
木材 

2989 winst (de) 
利潤 

2990 behalen 
獲取 

2991 kust (de) 
海岸 

2992 stranden 
沙灘 

2993 duinen 
沙丘們 

2994 spel (het) 
參與 

2995 trekken aan  
吸引 

2996 wandelaars  
步行者 

2997 wandelen 
步行 

2998 er af  
離開 

2999 erbij 
連著 

3000 conclusie (de) 
結論 

3001 
gaan hun eigen gang = doen wat  

ze zelf willen 
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3002 kleur (de) 
色澤 

3003 socialisten 
社會主義黨的 

3004 christen  基督教的 

3005 democraten 
民主黨的 

3006 liberalen 
自由黨的 

3007 meerdere 
執政的 

3008 samen werken  
共同合作 

3009 gevolgd   
緊隨著 

3010 onderhandelingen  
商談 

3011 komt neer (op) 
得到 

3012 het komt erop neer = het resultaat is 

3013 overeenstemming 
一致 
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(de)  

3014 oppositie (de) 
對立黨 

3015 schema (het) 
形成 

3016 geeft aan  
確定 

3017 rechtstreeks 
直接地 

3018 aanhalingstekens 
引號 

3019 
rechtstreeks tussen aanhalingstekens = 

niet echt rechtstreeks 

3020 stemmen 
投票 

3021 individu (het) 個人 

3022 persoonlijkheden 
人物 

3023 telt 
存在 

3024 bestaande   
産生 

3025 allebei 
全部 

3026 feitelijke  
實際的 

3027 kabinet (het) 
內閣 

3028 wil (de) 
意願 

3029 naar huis sturen = wegsturen, ontslaan 

3030 daarentegen 
另一方面 

3031 oefent uit  
執行 

3032 controle (de) 
控制 

3033 maatregelen  
措施 

3034 aangenomen 
採納 

3035 hebben zitting  
擁有席位 

3036 ervaren 
經驗豐富的 

3037 politici  
政客 

3038 actief 
活躍 

3039 linkse  
左翼 

3040 rechtse 
右翼 

3041 
groene partij = 

milieupartij 
環境派 

3042 streng 
強硬 

 
streng-christelijk  強硬基督教黨 

3043 
voor elk wat wils = er is een ruime  

keus 

3044 vertegenwoordigers  
代表們 

3045 tegenstellingen  
差異性 

3046 zichtbaar 
明顯的 

3047 kiezers 
選民們 

3048 wellicht 
可能 

3049 belangstelling (de)  
興趣 

3050 politicus (de) 
政客 

3051 schudde  
搖動 

3052 wakker 
蘇醒 

3053 opmerkelijke 
引人注目的 

3054 uitspraken  
演講 

3055 inzake 聯系到 

3056 veiligheid (de) 
安全性 

3057 ongebruikelijke 
不尋常的 

3058 ten aanzien (van)  
關於 

3059 riepen op  喚起 

3060 felle 
凶狠的 

3061 reacties 
反應 

3062 kleurige  
多方面的 

3063 dassen  
聯合 

3064 
hij deed het goed = hij maakte een  

goede indruk 

3065 richtte op  
建立 

3066 vermoord  
謀殺 

3067 praatte (over)  
談論 

3068 ineens 
突然地 
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3069 

waar ben ik mee bezig? =  

wat ben ik aan het doen =  

waarom doe ik al die moeite? 

3070 
aan het voorbereiden ben =  

bezig ben met de voorbereiding 

3071 
heb je er niets aan = kun je het  

niet gebruiken 

3072 verderop 
更進一步 

3073 Belgen 
比利時人 

3074 noordwesten (het)  
西北方 

3075 dialect (het) 
方言 

3076 Antillen  （荷屬）安的列斯 

3077 Koninkrijk (het) 
王國（荷蘭） 

3078 Suriname 蘇裏南 

3079 allang 
很久以前 

3080 kolonie (de) 
殖民地 

3081 Indonesië 
印度尼西亞 

3082 

Tweede 

Wereldoorlog (de) 
每二次世界大戰 

3083 vervangen 
替代 

3084 Zuid-Afrika 
南非 

3085 variant (de) 變體 

3086 Afrikaans (het) 
非洲語(南非） 

3087 voortgekomen   起源於 

3088 gemeen 
共同之處 

3089 jammer 可惜 

3090 ingewikkeld 複雜化 

3091 noodzaak (de) 
需要 

3092 ingezien 分辯 

3093 weet-ie = weet hij 知道 

3094 lastig 蔴煩 

3095 ontkennen 
否認 

3096 weet je wat? = ik heb een idee 

3097 docenten 教師們 

3098 directeur (de) 總監 

3099 personeel (het) 服務人員 

3100 klopt 正確 

3101 aanspreken (met) 稱呼 

3102 hangt af  (van)  視…..而定 

3103 gedrag (het) 行爲 

3104 druk uit  顯示 

3105 respect (het) 
尊敬 

 zeg maar = of zoiets, om zo te zeggen 

3106 kerk (de) 
教堂 

3107 bidden  
祈禱 

3108 aangesproken (met) 
稱呼 

3109 toon 
顯示 

3110 begrijp  
理解 

3111 verkoopster (de)  
銷售員 

3112 verklaar 
解釋 

3113 teken (het) 
信號 

3114 niet één twee drie = niet direct 

3115 beantwoorden 
回答 

3116 scheppen 
依……而定 

3117 neem aan  
採用 

3118 er vandoor   從……那兒 

3119 nodig 必須性 
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3120 jeugdige 
年青的 

3121 fietsers  
騎自行車者 

3122 pratend  
談論 
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3123 verschijnsel (het) 現象 

3124 linksaf 左拐 

3125 rechtdoor 
直行 

3126 automobilisten 
汽車駕駛者 

3127 opgelet  
注意了 

3128 massa (de) 
擁擠 

3129 
scholengemeenschap = grote school 

met 3 schooltypen onder één dak 

hool met drie schooltypen onder een dak 

3130 scholieren 
學生們 

3131 kiest 
選擇 

3132 z’n 
他的 

3133 hierover 
關於……. 

3134 
om de tien jaar = een keer in de  

tien jaar 

3135 inzicht (het) 
角度 

3136 tot voor kort  
最近 

3137 vakken  
學科 

3138 blijkt 
看上去 

3139 
dat blijkt niet te werken = het is  

duidelijk dat dat niet lukt 

3140 lopen uiteen  
分開 

3141 kanten 
方面 

3142 keus (de) 
選擇 

3143 opleiding (de) 
教育 

 
beroepsopleiding  職業教育 

3144 waar 
事實 

3145 
was dat maar waar = ik wou dat  

het waar was 

3146 diploma (het) 
文憑 

3147 praktijkgericht 
實踐方向 

3148 sluit aan (bij) 
包括 

3149 aanleg (de) 
能力 

3150 interesse (de) 
興趣 

3151 het liefst  
偏愛 

3152 examen (het) 
攷試 

3153 toelating (de) 
准予 

 
toelatingsexamens  入學攷試 

3154 laten toe  
准許進入 

3155 gedachte (de) 
觀念 

3156 eisen 
要求 

 
toelatingseisen  入學要求 

3157 verbazing (de) 
吃驚 

3158 tot mijn verbazing = ik was verbaasd 

3159 ondervonden 
經歷 

3160 volstrekt 
完完全全地 

3161 
negens en tienen = zeer goede  

resultaten 

3162 
magere zesjes = niet zulke goede  

resultaten 

3163 magere 
低於 

3164 alweer 再次 

3165 vanuit 
來自 

3166  ideaal (het) 
理想 

 
gelijkheidsideaal  理想化的平等 

3167 klachten (over) 
抱怨 

3168 huilen 
痛哭 

3169 om te huilen = erg slecht 

3170 op termijn  
將來 

3171 selectie (de) 
選擇 

3172 toe passen  
運用 

3173 voorzichtig 
當心點 

3174 kijk uit  
注意 

3175 haast (de) 
衝促 
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3176 dames 
女士們 

3177 heren 
先生們 

3178 opzij 
靠邊 

3179 museum (het) 
博物館 

3180 duwen 
推 

3181 alstublieft 
請 

3182 met z'n allen = allemaal 

3183 nauwe 
狹小 

3184 gaten 
小洞們 

3185 Willem 
威廉 

3186 oranje  
桔子（色） 

3187 geschoten 
射擊 

 
doodgeschoten  槍殺 

3188 vaderland (het) 
父親之國 

3189 des vaderlands = van het vaderland 

3190 omstreeks 
大約 

3191 verzameling (de)  
一連串 

3192 één voor één  
一個接一個 

3193 in handen  
得到 

3194 regeren 
統治 

3195 laat over (aan) 
留下 

3196 plaatselijke 
地方化 

3197 in zijn plaats  
自治化 

3198 erft  
繼承 

3199 neef (de) 
堂兄弟 

3200 prins (de) 
王儲 

3201 Brussel 
布魯塞爾 

3202 opgevoed  
撫養 

3203 Spaanse 
西班牙 

3204 vertegenwoordigen 
代表 

3205 of beter gezegd = je kunt beter zeggen 

3206 verzet (het) 
反對 

3207 gezag (het) 
統治 

3208 legt op  強征 

3209 godsdienst (de) 
宗教信仰 

3210 protestantisme (het)  
新教教義 

3211 protestant 
新教徒 

3212 leiding (de) 
領導 

3213 opstand (de) 
抵抗 

3214 
de 80-jarige oorlog = de oorlog  

die 80 jaar duurde 

3215 periode (de) 
期間 

3216 benauwd 
痛苦 

3217 sluiten zich aan  
加入 

3218 republiek (de) 
共和國 

3219 der 

舊的詞語形式－ 

－van de 

3220 doodt 
去世 

3221 beloning (de) 
補償 

3222 geschiedt 
槍殺 

3223 

onafhankelijkheid 

(de)  
獨立 

3224 reeds 
已經 

3225 feit (het) 
事實 

3226 Europese 
歐洲的 

3227 erkend  
承認 

3228 behouden 
保留 

3229 Oranjes 
荷蘭皇室 
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3230 dammen  
水垻們 

3231 beschermen 
保護 

3232 binnenland (het)  
內陸 

3233 
hoe gaat dat in z’n werk = hoe  

doen ze dat 

3234 sloten 
防禦 

3235 leverde 
傳送 

3236 energie (de) 
能源 

3237 machinaal 
機械化 

3238 gemalen  
抽水機 

3239 pompen 
抽水 

3240 honderden 
數以百計的 

3241 doel (het) 
目的 

3242 ongetwijfeld 
無用置疑 

3243 dwars 
穿過 

3244 zeearmen 
入海口 

3245 stormramp (de)  
大風暴 

3246 verhaal (het) 
故事 

3247 braken door  
破裂 

3248 klommen  
爬上 

3249 daken 
屋頂 

3250 wachtten (op) 
期待 

3251 redding (de) 
救援 

3252 ongelukkigen  
災難 

3253 dreven  
漂浮 

3254 urenlang 
長時間 

3255 vielen 
損失 

3256 onbekende 
不計其數的 

3257 hoeveelheid (de) 
數量 

3258 dieren 
動物 

3259 verdronk 
淹死 

3260 kapot  
破壞 

3261 stortten in  
垃級 

3262 onbruikbaar 
無法使用 

3263 overkomen 
發生 

3264 verhogen 
昇高 

3265 zwakke 
不堅固的 

3266 plekken 
地方們 

3267 versterken 
加固 

3268 technisch 
技術 

3269 raken 
變爲……. 

3270 veiliger 
更安全了 

3271 kustlijn (de) 
海岸線 

3272 tevens 
也 

3273 recreatie (de) 
消遣 

3274 volledige 
完全的 

3275 op den duur  
長期來看…… 

3276 schadelijk 
損害 

3277 milieu (het) 
環境 

3278 delta (de) 
三角洲 

3279 

Deltawerken = het werk aan  

dijken en dammen in  

Zuidwest-Nederland  

3280 voltooid  
完成了 

3281 vijand (de) 
對手 

3282 verslagen 
失敗 
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3283 wat een  
多麽（表示感歎） 

3284 soorten 
種類 
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3285 publieke 
公益性的 

3286 op 1 = op Nederland 1 

3287 amusement (het) 
娛樂 

3288 overige 
其它的 

3289 commercieel 
商業化的 

3290 reclame (de) 
廣告 

3291 afkortingen  
縮寫 

3292 letter (de) 
字母 

3293 staat (voor)  
代表 

3294 arbeiders  
勞動者 

3295 begonnen  
開始 

3296 radio (de) 
廣播 

3297 
dat zie je aan die r = die r maakt  

dat duidelijk 

3298 zuilen  
支柱 

3299 religieuze 
宗教的 

3300 clubs 
俱樂部 

 
sportclubs  運動俱樂部 

3301 omroepen  
廣播電台 

3302 verzuiling (het) 
區分 

3303 hard 
不容易 

3304 verdwijnen  
分開 

3305 evenwel 
無論如何 

3306 

komen tot 

uitdrukking  
表達 

3307 kring (de) 圈 

3308 afhankelijk (van) 
依賴於 

3309 zendtijd (de) 
廣播時間 

3310 contributies  
捐獻 

3311 inkomsten 
收入 

 
reclame-inkomsten  廣告收入 

3312 sponsoring (de) 
贊助 

3313 verboden 
禁止地 

3314 uitgezonden 
廣播 

3315 integendeel 
相反地 

3316 zoveel als  
如…….多 

3317 zolang 
只要 

3318 minimum (het) 
最少限度的 

3319 stichting (de) 
組織 

3320 inhoud (de) 
內容 

3321 beoordeelt  
點評 

3322 kijkers  
觀衆 

3323 concurrenten  
競爭 

3324 
van Nederlandse bodem = in  

Nederland gemaakt 

3325 geweldig 
相當的 

3326 beroemd 
著名的 

 
wereldberoemd 世界著名的 

3327 
lang niet overal op de daken =  

op een heleboel daken niet 

3328 antennes  
天線 

3329 kabels  
光纜 

3330 toegang (de) 
接收到 

3331 talloze 
無數的 

3332 sterk 
強 

3333 schotel (de) 
衛星電視接收器 

3334 scherm (het) 
熒屏 

3335 zappen 
不停地換頻道 
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3336 
beter laat dan nooit = laat is  

beter dan helemaal niet  

3337 in verwachting  
懷孕 
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3338 sta tegenover  
觀點 

3339 van alles en nog wat = een heleboel 

3340 zo 
因此 

3341 verklaring (de) 
宣稱 

3342 tekenen 
描繪 

3343 erkent 
承認 

3344 automatisch 
自然而然地 

3345 wennen 
習慣於 

3346 wees 
(是動詞) 

3347 hou 
保留 

3348 verwarrend 
困惑 

3349 verandering (de) 
改變 

 
naamsverandering  姓名改變 

3350 opeens 
突然地 

3351 voorzover  
至……. 

3352 
als ik jou was = in jouw plaats =  

mijn voorkeur zou zijn 

3353 die van Bram = de naam van Bram 

3354 de jouwe  
你的（姓名） 

3355 aankondigingen  
請柬 

3356 verstuurd 
郵寄 

3357 de deur uit  
寄出 

3358 bruiloft (de) 
婚禮 

3359 
met alles erop en eraan =  

met alles wat erbij hoort 

3360 Bram z’n idee =  het idee van Bram 

3361 gezelschap (het) 
伴隨者 

3362 bruid (de) 
新娘 

3363 receptie (de) 
款待 

3364 diner (het) 
晚宴 

3365 vrolijk 
精彩的 

3366 verrassen 
驚訝 

3367 liedjes 
小曲 

3368 gedichten 
詩詞 

3369 dansen 
跳舞 

3370 bestemming (de) 
目的地 

3371 afscheid (het) 
分別 

3372 vrijgezel (de) 
單身生活 

3373 gewoonte (de) 
風俗 

3374 Brams 
Bram的 

3375 wolken 
雲彩 

3376 in de wolken = erg blij 

3377 informeerde   
通知 

3378 sprong 
跳起來 

3379 gat (het) 
豁口 

3380 
sprong een gat in de lucht =  

was erg blij 

3381 gedacht (aan)   
顧慮 

3382 past (op) 
照料 

3383 veroverd 
注冊 

3384 crèche (de) 
幼兒園 

3385 draaien om  
改變 

3386 rollen 
角色 

3387 modern 
時髦 

3388 glimlachen 
微笑 

3389 een handje helpen  
幫忙 

3390 kleinkind (het) 
孫子 
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3391 pijnlijke 
酸痛的 

3392 ontstoken  
痛的 

3393 keel (de) 
咽喉 
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3394 maag (de) 
胃 

 
maagproblemen  胃病 

3395 recept (het) 
配方 

3396 pil (de) 
藥片 

3397 
de pil = een pil om niet in  

verwachting te raken 

3398 griepprik (de) 
感冒注射 

3399 fysiotherapeut (de)  
物理治理方式 

3400 huid (de) 
皮膚 

 huidarts   
皮膚病醫生 

3401 hart (het) 
心髒 

 
hartspecialist   心髒專家 

3402 verwijzing (de) 
建議 

3403 
zou moeten = moet eigenlijk,  

moet in principe 

3404 
makkelijker gezegd dan gedaan =  

het is moeilijker dan je denkt 

3405 
er zijn er te weinig = er zijn te 

 weinig huisartsen 

3406 
hoe komt dat? = wat is daarvan  

de oorzaak? 

3407 neiging (de) 
趨勢 

3408 onderzoeken 
檢查 

3409 behandelingen 
治療 

3410 vergrijst 
老齡化 

3411 hoe ... des te  
越……越 

3412 tekort (het) 
緊缺 

3413 deeltijd (de) 
分段時間 

3414 combinatie (de)  
結合 

3415 praktijk (de) 
臨床經驗 

3416 kostbare  
昂貴的 

3417 haakjes 
小鈎子 

3418 tussen twee haakjes = overigens 

3419 schrijven voor  
開出…… 

3420 zware  
嚴重的 

3421 mededeling (de)  
囑咐 

3422 kijkt aan  
看一看 

3423 komt terug  
返回 

3424 verkouden 
感冒 

3425 antibiotica  
抗生素 

3426 aandringen 
堅持 

3427 gaan over  
痊愈 

3428 opbelt  
打電話預約 

3429 post (de) 
建築物 

 
huisartsenpost  診所 

3430 teruggebeld 
回電給 

3431 noodgevallen 
緊急情況 

3432 spoedeisende 
突發性的 

3433 hulp (de) 
幫助 

3434 datzelfde 
相同的 

3435 eventueel 
很可能 

3436 ambulance (de) 
救護車 
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3437 goedemiddag 下午好 

3438 tocht (de) 
旅程 

 
bustocht   汽車旅程 

3439 uitleg (de) 
講解 

3440 
in tegenstelling tot (i.t.t) =  

heel anders dan 

3441 eigendom (het) 
所有權 

3442 graaf (de) 
伯爵 

3443 richting (de) 
方向 

3444 laan (de) 
林蔭大道 

3445 breed 
寬闊的 
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3446 deftige 
華貴的 

3447 typisch 
典型的 

3448 Haags 

海牙的….. 

(人或景） 

3449 vlag (de) 
旗幟 

3450 residentie (de)  
下塌地 

3451 ambassades  
大使館 

3452 bakstenen 
磚瓦 

3453 vensters  
窗戶 

3454 eigenaar (de) 
擁有者 

3455 
waar ik het net over had =  

waar ik net over sprak 

3456 kasteel (het) 
城堡 

3457 thans 
目前 

3458 plein (het) 
廣場 

3459 demonstraties 
示威游行 

3460 vakbond (de) 
工會 

3461 staking (de) 
罷工 

3462 torentje (het) 塔樓 

3463 opgevallen 
吸引 

3464 Hagenaars  
海牙人 

3465 ontwerp (het) 
設計 

3466 waarderen 
欣賞 

3467 sociale 
社會的 

3468 fraaie 
漂亮的 

3469 vrede (de) 
和平 

 
vredespaleis   和平宮殿 

3470 zalen 
禮堂 

3471 Internationaal 
國際的 

3472 Gerechtshof (het) 
法庭 

3473 conflict (het) 
衝突 

3474 doen uitspraak (over) 
宣判 

3475 rechters 
法官 

3476 rechtbank (de) 法庭 

3477 juridische 
司法的 

3478 komen aan  
來到 

3479 badplaats (de) 
海邊度假地 

3480 schijnt 
出現 

3481 wild 
洶湧 

3482 frisse 
新鮮的 

3483 neus (de) 
鼻子 

3484 pier (de) 
碼頭 

3485 visje (het) 
小魚 

3486 boulevard (de) 
大街 

3487 keren terug  
返回 

3488 vissers 
漁夫 

 
vissershaven 釣魚港 

3489 vertrekpunt (het) 
出發點 

3490 tot zo  
一會兒見 
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3491 
het ging voor de wind =  

het ging goed 

3492 gouden 
黃金 

3493 moeras (het) 
低潮 

3494 

Nederlands bekendste voetballer =  

de meest bekende voetballer van  

Nederland 

3495 nadeel (het) 
不足之處 

3496 boten  
船舶 

3497 dat lag voor de hand = dat was logisch 

3498 aangezien  
因爲 

3499 ideale  
最好的 
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3500 transport (het) 
運輸 

 
transportwegen  運輸通道 

3501 technieken  
技術能力 

3502 vervaardigden 
繪制 

3503 kijkers  
望遠鏡 

3504 instrumenten  
儀器 

3505 vaardigheden  
技巧 

3506 verspreidden zich  
傳播 

3507 konden 
能夠 

3508 bleven  
停留在 

3509 kochten 
購買 

3510 graan (het) 
穀物 

3511 Polen 
波蘭 

3512 Scandinavië 
斯堪的那維亞 

3513 verkochten 
出銷 

3514 zout (het) 
鹽 

3515 wijn (de) 
酒 

3516 wereldzeeën 
遠洋 

3517 Azië 
亞洲 

3518 peper (de) 
胡椒 

3519 kruiden 
香料 

3520 kwamen (bij) 
進購 

3521 katoen (het) 
棉制品 

3522 zijde (de) 
絲綢 

3523 goud (het) 
黃金 

3524 cacao (de) 
可可 

3525 routes  
路線 

3526 vers 
新鮮的 

3527 voedsel (het) 
食物 

3528 in slaan  
貯存 

3529 bewaren 
保存 

3530 vraag (de) 
需要 

3531 vestigingen 
機構 

3532 India 
印度 

3533 koloniale  
殖民地 

3534 musea  
博物館 

3535 schilderijen 
繪畫 

3536 immigratie (de) 
移民化 

3537 bijdrage (de) 
導致了 

3538 ontwikkeling (de)  
發展 

3539 vluchtelingen 
難民 

3540 immigranten  
移民 

3541 joden 
猶太人 

3542 Portugal 
葡萄牙 

3543 komst (de) 
加入 

3544 stimuleerde  
刺激 

3545 geestelijk 
精神的 
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3546 voorzieningen  
照料 

3547 zich verzekeren  
自我保險 

3548 geen van beide  
全不是 

3549 verzekeringen  
保障 

3550 houdt in  
包括 

3551 premie (de) 
保險費 

3552 werknemers  
雇員 

3553 staan af  
供獻 

3554 loon (het) 薪水 

3555 werkgevers 
雇主 

3556 voegen toe (aan)   
增加 
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3557 fors 
數目寵大的 

3558 ziekenfondsen  
保險基金 

3559 gestort  
轉帳 

3560 zich aansluiten (bij)   
加入 

3561 inkomen (het) 
收入 

3562 evenmin 也不能 

3563 collectief 
集合的 

3564 contract (het) 
合同 

3565 maatschappij (de)  
公司 

3566 werklozen  
失業者 

3567 werkeloosheid (de)  
失業 

 

 

werkeloosheidsuitker

ing 

失業保險金 

3568 al met al  
普遍來說 

3569 op brengen  
上漲 

3570 verstrekt  
終止 

3571 uitgebreid 
擴展 

3572 pakket (het) 
整批的交易 

3573 pijnstillers  
止痛藥 

3574 diverse 
各種各樣的 

3575 therapieën  
藥物治療 

3576 pleiten (voor)  
主張 

3577 wijziging (de) 
改變 

3578 zak (de)  
錢包 

3579 uit eigen zak betalen = zelf betalen 

3580 apart 
分開 

3581 onbegrijpelijk 
不可理解 

3582 sterf  
死亡 

3583 stellen  
聲稱 

3584 gezondheid (de) 
健康 

3585 letten (op)  
注意 

3586 onverstandig 
不健康 

3587 rookt  
吸煙 

3588 sport (de) 
運動 

3589 schuldig (aan) 
過錯 

3590 risico’s  
風險 

3591 redelijk 
合理地 

3592 gemeenschap (de)  
社團 

3593 gebroken 
斷裂 

3594 been (het) 
腿 

3595 vernieuwing (de)  
更新 

3596 oordeel (het) 觀點 

3597 
is aan vernieuwing toe =  

moet vernieuwd worden 
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3598 dichtste 
稠密的 

3599 net (het) 
網絡 

 
treinennet   鐵路網 

3600 verliest het (van) 
屈居 

3601 reiziger (de) 
旅行者 

 
reizigerskilometers  旅行公裏數 

3602 afgelegd  
擁有 

3603 snap  
理解 

3604 vervoermiddel (het)  
運輸方式 

3605 bussen 
公共汽車 

3606 trams 
有軌電車 

3607 haltes 
汽（電）車站 

3608 bebouwde 
已建造的 

3609 
bebouwde kom = gebied binnen  

de stad of het dorp 
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3610 spoorrails (de) 
鐵軌 

3611 veronderstel 
猜想 

3612 legt af  
包含 

3613 onzin (de) 
胡說八道 

3614 doet aan  
覆蓋 

3615 trajecten  
軌迹 

3616 doorgaande 
連續的 

3617 verbindingen 
連接點 

3618 vertragingen  
誤時 

3619 mis  
錯誤 

3620 
loopt de zaak in ’t honderd =  

loopt de zaak helemaal verkeerd 

3621 negatief 
悲觀 

3622 spoorwegen  
鐵路公司 

3623 rijdt 
行駛 

3624 formulier (het) 
表格 

3625 invoeren 
引進 

3626 bewijs (het) 
證據 

3627 frequentie (de) 
經常性的 

3628 heen en weer  
來回 

3629 vaker 
更多地 

3630 overstappen 
換車 

3631 aansluitingen  
換車 

3632 

hogesnelheidslijn 

(de)  
高速鐵路線 

3633 Parijs 
巴黎 

3634 wie weet  
誰知道 

3635 man! 
（情緒表達方式）人們 

3636 vaste 
固定的 

3637 klant (de) 
顧客 

3638 vreselijke 
可怕的 

3639 mobiele 
移動的 

3640 getelefoneer (het)  
電話接聽 

3641 verbieden  
禁止 

3642 coupés  
車廂 

3643 
niks voor jou? = vind je dat  

geen goed idee?  

3644 tjokvol 
極其擁擠 

3645 vervoer (het) 
運輸 

3646 studiebeurs (de) 
獎學金 

3647 college (het) 
大學 

3648 haringen  
鯡魚 

3649 ton (de) 
桶 

3650 als haringen in een ton = erg vol 

3651 
Jij liever dan ik! = Wil jij dat?  

Ik niet! 
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3652 tegen de 3300 = bijna 3300 

3653 in dit verband = bij dit onderwerp 

3654 door middel van = met 

3655 
van ondertitels voorzien = 

zorgen dat er ondertitels komen 

3656 
zonder ook maar één =  

helemaal zonder 

3657 
vaste uitdrukkingen =  

vaste combinaties  

3658 

mocht een woord je niet bekend  

voorkomen = als een woord je  

niet bekend lijkt 

3659 
wat je te doen staat = wat je  

moet doen 

3660 
je hebt nog enige weken te gaan =  

de cursus duurt nog een paar weken 

3661 
hoog tijd = je moet er direct  

mee beginnen 

3662 
in grote lijnen = de belangrijkste  

zaken 
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3663 
sta je niet met je mond vol tanden =  

weet je wat je moet zeggen 

3664 
is hij bij jou aan het goede adres =  

kan jij hem alles vertellen 

3665 
je weet er alles van af = je weet  

alles erover 

3666 zo goed als = bijna 
 

3667 stil vallen = stoppen 

3668 
daar heb je geen zin in = dat wil  

je niet 

3669 
je hebt er schoon genoeg van =  

je wilt dat helemaal niet meer 
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3670 
op gelijke voet met = even belangrijk  

als 

3671 wezenlijk 基本上 

3672 Britse 
英國的 

3673 koloniën 殖民地 

3674 verklaarden 宣稱 

3675 betrekkelijk 
相對的 

3676 eenheid (de) 單位 

3677 hoop (de) 希望 

3678 oorlogen 戰爭 

3679 grenzen 邊界 

3680 verkeer (het) 
交通 

3681 boeren 農民們 

3682 zekerheid (de) 
保障 

3683 omtrent 
關於 

3684 invoerrechten  
進口稅 

3685 concurrentie (de)  
競爭 

3686 buitengewoon 
特別的 

3687 exporteren 
出口 

3688 tegenstanders 
反對者 

3689 veroordelen 譴責  

3690 kritisch 
批評性地 

3691 fort (het) 
碉堡 

3692 in strijd (met)   
對抗 

3693 overeenkomsten 
協議 

3694 uit sluiten (van) 
排斥 

3695 breek af  
摧毀 

3696 tarief (het) 
稅 

 
tariefmuren 關稅壁壘 

3697 nemen over  
接收 

3698 verdedigen 
提倡 

3699 

zich bezighouden 

(met)    
忙碌於……. 

3700 industrieën 
工業 

3701 technologische 
技術的 

3702 vereisen 
要求 

3703 wat betreft  
至於 

3704 naderen  
接近 

3705 tal van  
許多的 

3706 afkomstig (uit)  
來自於 

3707 voorts 
此外 

3708 munt (de) 
硬幣 

3709 dollar (de) 
美元 

3710 tot op heden = tot nu toe 

3711 varen 
航行 

3712 koers (de) 
路線 

3713 gezamenlijk 
共同的 

3714 militair 
軍事的 

3715 optreden (het) 
行爲 

3716 laat staan = en helemaal niet 

3717 leger (het) 
軍隊 
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3718 waardoor 
因此 

3719 handhaven 
保持 

3720 voortaan 
今後 

3721 hanteren 
使用 

3722 scheelt  
與……不同 

3723 vanzelfsprekend 
顯然地 

3724 enorm 
巨大的 
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3725 geeft uit    
開支 

3726 

het bruto nationaal product = 

 alles wat een land aan goederen  

en diensten produceert 

3727 

ontwikkelingshulp 

(de)  
發展中國家援助 

3728 borst (de) 
胸部 

3729 
zij slaan zich op de borst =  

zij zijn trots 

3730 vernietigend 消極的 

3731 zo ja  
如果是……. 

3732 geholpen  
幫助 

3733 omstandigheden  
情形 

3734 verbeterd 
改進 

3735 bovenlaag (de)  
上層 

3736 vult 
填滿 

3737 lot (het) 
命運 

3738 armen 
貧窮的 

3739 westerse 
西方的 

3740 leefstijl (de) 
生活方式 

3741 overnemen 
接受 

3742 
hebben er eeuwen over gedaan =  

het duurde honderden jaren voordat  

3743 initiatieven 
主動性 

3744 voorwaarden  
前提條件 

3745 verleend  
給予 

3746 eisen 
要求 

3747 uitgaven  
開支 

3748 ijzeren  
鐵制（腕）的 

3749 greep (de) 
權力 

3750 
in een ijzeren greep =  

helemaal in hun macht 

3751 lijden 
忍受 

3752 verlies (het) 
損失 

3753 voorstanders 
擁擠者 

3754 erfenis (de) 
源自於 

3755 derhalve 
因此 

3756 morele  
道德上的 

3757 verplichting (de) 
義務 

3758 projecten 
項目 

 

ontwikkelingsprojecten 

發展中國家援助項目 

 

 

3759 wel degelijk = zeker wél 

3760 effect (het) 
效果 

3761 specifieke 
特別的 

3762 behoeften  必需品 

3763 middenklasse (de)  
中産階級 

3764 opkomen 
興起 

3765 relaties 
關系 

 
machtsrelaties  權力關系 

3766 evenwicht (het) 
平衡 

3767 gaat gepaard (met)   
伴隨著 

3768 overdracht (de) 
轉讓 

3769 

het westen kan het niet maken =  

het is niet verantwoord als het westen  

dat doet 
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3770 stoppen 
停止 

3771 geweten (het) 
良心 

3772 trek (de) 
趨向 

3773 geluk (het) 
幸運 
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3774 academisch 
學院 

3775 operatie (de) 
手術 

3776 uitgevoerd 
實行 

3777 robot (de) 
機器人 

3778 op afstand  
遠程 

3779 bediend 
服務 

3780 ondergaat 
經歷 

3781 geopereerd 
開刀 

3782 schrikken 
吃驚 

3783 Is dat schrikken! = Daar schrik je van 

3784 verbonden (aan)  
（使）結合 

3785 veelal 
通常 

3786 wetenschappelijk  
學術的 

3787 gerust 
冷靜 

3788 uitzondering (de)  
例外 

3789 chirurg (de) 
外科醫生 

3790 of  of  
或是…..或是 

3791 opgenomen  
觀察 

3792 vreemd opkijken = verbaasd zijn 

3793 opname (de) 
接受 

3794 wachtlijst (de) 
等候名單 

3795 leeg 
空 

3796 spoedgeval (het) 
緊急事件 

3797 hemel (de)  
天空 

3798 
hemel en aarde bewegen = heel veel  

moeite doen 

3799 bestrijdt 
反對者 

3800 instellingen 
機構們 

3801 schreeuwen 
叫喊 

3802 
een schreeuwend tekort = een zeer  

groot tekort 

3803 verplegend 
 護理人員 

3804 doch 
可是 

3805 duren voort  
存在 

3806 budget (het) 
預算 

3807 scans 
掃描檢查 

3808 plastische 
整形的 

3809 chirurgie (de) 
外科手術 

3810 consequentie (de)  
結果 

3811 verrichten 
從事 

3812 gaat op   
昇高 

3813 zon (de) 
太陽 

3814 
voor niks gaat de zon op =  

alles kost geld 

3815 Belgische 
比利時 

3816 klinieken 
診所 

 
privé-klinieken 私人診所 

3817 betaling (de) 
花費 

3818 tegen betaling = als je betaalt 

3819 fungeren 
履行職能 

3820 ondernemers 
企業家 

3821 weerstand (de)  
抵抗 
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3822 historische 
歷史的 

3823 gebombardeerd  
炸毀 
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3824 kern (de) 
核心 

 
stadskern  城市核心 

3825 steen (de) 
石頭 

3826 
bleef geen steen op de andere =  

gingen alle gebouwen kapot 

3827 beeld (het) 
印象 

3828 kunstenaar (de)  
藝術家 

3829 nieuwbouw (de) 
新建築物 

3830  theater (het)  
劇院  

3831 vlakbij 
靠近 

3832 gewerkt  
勞動 

3833 overhemden  
長袖襯衫 

3834 mouwen  
袖子 

3835 opgerold  
巻起來 

3836 steken 
伸出來 

3837 
je handen uit de mouwen steken =  

aan het werk gaan 

3838 werkzaam 
工作 

3839 waaraan 
從……那兒 

3840 dankt (aan) 
感謝 

3841 geheim (het) 
秘密 

3842 bereikbaar 
可抵達的 

3843 tientallen 
數以十計的 

3844 leggen aan  
停泊 

3845 in volle zee = midden op zee 

3846 verstand  (het) 
知識 

3847 waterbouw (de) 
水利建築 

3848 compleet 
完全的 

3849 terrein (het) 
地區 

 
industrieterrein   工業區 

3850 aangelegd  
建築 

3851 diepte (de) 
深度 

3852 Duitse 
德國的 

3853 Ruhrgebied (het) 
\ 

3854 aangevoerd  
供應 

3855 olie (de) 
石油 

3856 ijzererts (het) 
鐵礦石 

3857 steenkool (de) 
煤 

3858 ton (de) 
公頓 

3859 schatting (de) 
估計 

3860 naar schatting = ongeveer 

3861 binnenvaart (de)  
內陸航運 

 
binnenvaartschepen  內陸航運船只 

3862 getallen  
數量 

3863 logistiek (de)  
物流 

3864 Rotterdamse 
鹿特丹的 

3865 functioneert  
正常運轉 

3866 lossen (het) 
卸貨 

3867 laden (het) 
裝貨 

3868 geautomatiseerd 
自動化的 

3869 hierdoor 
因此 

3870 samenstelling (de)  
構成 

3871 Rotterdammers  
鹿特丹人 

3872 mengsel (het) 
混合 
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3873 concludeert 
得出結論 

3874 

Het Sociaal en Cultureel  

Planbureau = instituut dat  

onderzoek doet en de regering  

adviseert  

3875 toegenomen 
增長 
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3876 huishoudens  
家庭 

3877 interview (het) 
會見 

3878 onderzoeker (de)  
研究人員 

3879 delen 
分擔 

3880 efficiënte 
有效率的 

3881 comfortabeler 
更舒適 

3882 uitgerust (met) 
配置 

3883 cd-speler (de) 
CD播放器 

3884 handsfree 
不用手的 

3885 files  
交通堵塞 

3886 vervijfvoudigd 
5倍 

3887 waaruit 
從…….那裏 

3888 toename (de) 
增長 

3889 stijging (de) 
增長 

3890 participatie (de)  
參與 

 
arbeidsparticipatie   工作機會 

3891 factor (de) 
因素 

3892 lengte (de) 
持續時間 

3893 spits (de) 
高峰期 

 
ochtendspits   清晨高峰期 

3894 waarnemingen 
觀察 

3895 

parttimers = 

mensen die minder 

dan 36 uur per 

week werken 

半職工作者 

3896 fulltimers 
全職工作者 

3897 houden op  
停止 

3898 opening (de) 
開放 

 
openingstijden  開放時間 

3899 onvermijdelijk 
不可避免的 

3900 recreatief 
消遣娛樂 

3901 pad (het) 
道路 

3902 ze zijn op pad = ze gaan uit 

3903 neemt af  
減少 

3904 benodigde 
必需的 

3905 logica (de) 
條理性 

3906 zoek  
缺乏 

3907 juist 
正確的 

3908 simpel 
簡單 

3909 megabioscoop (de)  
宏大的電影院 

3910 skibaan (de) 
溜冰場 

3911 tolwegen  
收費公路 

3912 chipkaarten  

chip 卡 

（電子貨幣 

卡的一種） 

3913 wel zo eerlijk = dat is eerlijker 

3914 bezit (het) 
擁有 

3915 accijns (de) 
消費稅 

3916 benzine (de) 
汽油 

3917 verleden tijd = voorbij 

3918 vrees 
擔心 

3919 teleurstellen 
失望 
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3920 categorieën 
種類 

3921 kinderbijslag (de)  
兒童津貼 

3922 bijstand (de) 
社會保障 

3923 wegens 
由於 

3924 bankrekening (de)  銀行帳戶 

3925 kader (het) 
範圍 

3926 

arbeidsongeschiktheid 

(de)  
喪失勞動能力 
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3927 percentage (het) 
百分比 

3928 ontslag (het) 
解雇 

3929 voormalige 
先前 

3930 gehandicapten 
殘疾 

3931 langdurig 
長期的 

3932 zieken 
疾病 

3933 pensioen (het)  
養老金 

 
staatspensioen   國家撫恤金 

3934 minimumloon (het) 
最低收入 

3935 verzorgd  
照顧 

3936 wieg (de) 
出生 

3937 graf (het) 
死亡 

3938 verzorgingsstaat (de) 
福利國家 

3939 herstelde zich  
複甦 

3940 draaide 
轉動 

3941 motor (de) 
動力 

3942 diegenen 
一些人 

3943 
middelen van bestaan = werk en/of  

geld 

3944 regeling (de) 
規則 

3945 ingesteld 
建立 

3946 tijden  
時代 

3947 nam af  
衰退 

3948 

werkgelegenheid 

(de)  
就業率 

3949 plotseling  
很快地 

3950 tempo (het) 
速度 

3951 tegelijkertijd 
同時 

3952 vertoonde 
顯示 

3953 scherpe 
強烈的 

3954 vermindert 
減少 

3955 uitkomen 
産生 

3956 scholing (het) 
教育 

3957 aan de slag = aan het werk 

3958 anderzijds 
另一方面 

3959 aarzelen 
猶豫 

3960 in dienst nemen  
雇用 

3961 vergrijzing (de) 
老齡化 

3962 rijzen 
增長 

3963 relatief 
相對的 

3964 
de beroepsbevolking = alle 

mensen die (kunnen) werken 

3965 antwoord  (het) 
答案 
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3966 tulpen 
郁金香 

3967 treft aan  
遇到 

3968 etalages 
商店櫥窗 

3969 gloeilampen  
燈泡 

3970 geproduceerd 
生産 

3971 productie (de) 
生産 

 
aardappelproductie   馬鈴薯生産 

3972 voornamelijk 
主要地 

3973 export (de) 
出口 

3974 consumptie (de) 
消耗 

3975 verwerking (de)  
加工 

3976 patat (de) 
炸薯條 

3977 chips 
炸薯片 

3978 vlammetje (het) 
小火焰 

3979 slaat (op) 
指示 

3980 aanzienlijke 
可觀的 

3981 aardgas (het) 
天然氣 
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3982 kookt 
烹飪 

3983 dankbaar 
感激地 

3984 bron (de) 
源泉 

 
energiebron  能力源泉 

3985 lopen rond  
漫步 

3986 koeien  
牛 

3987 zuivel (de) 
奶制品 

 
zuivelindustrie  奶制品工業 

3988 bol (de) 
球 

3989 herkent  
識別出 

3990 vermoedelijk 
可能地 

3991 Goudse 

（事，物，人）來自Goud 

3992 varkentje  
小豬 

3993 veeteelt (de) 
畜牧業 

3994 tomaat (de) 
西紅柿  

3995 
tuinbouw (de) = sector die groente,  

fruit en bloemen produceert 

3996 
bollenvelden = grote velden met  

bloemen 

3997 bezocht  
拜訪 

3998 daar heen  
去……那兒 

3999 geel 
黃色 

4000 paars 
紫色 

4001 regenboog (de) 
彩虹 

4002 paprika’s 
辣椒 

4003 kas (de) 
溫房 

4004 streek (de) 
地區 

4005 ’s nachts 
晚上 

4006 licht (het) 
光線 

4007 productiviteit (de)  
産量 

4008 verkoop (de) 
銷售 

4009 veilingen  
拍賣 

4010  fabriek (de) 
工廠 

 
gloeilampenfabriek  燈泡工廠 

4011 des lands = van het land 

4012 aangeduid  
指示 

4013 afgezien (van) 
除……之外 

4014 lampen  
燈泡 

4015 multinational (de)  
多國(間)的 

4016 elektronica  
電器 

4017 Japanse 
日本的 

4018 ontwikkelde  
發展 

4019 aandeel (het) 
一部份 

4020 dvd-systemen    
dvd-系統 

4021 kunststoffen 
合成塑料 

4022 stoelen 
椅子 

4023 petrochemische 
石油化工業 

4024 producent (de) 
廠商 

 
bierproducent  啤酒生産商 

4025 momenteel 
目前的 

4026 leider (de) 
領導者 

 
marktleider   市場領導者 

4027 heerlijk 
可口的 

4028 helder 
清晰的 
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4029 kijkt aan (tegen)  看待 

4030 nadruk (de - op) 
強調 

4031 onderlinge 
彼此的 

4032 rivaliteit (de) 
競爭 

4033 gemeenschappelijke 
集體的 
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4034 belangen 
利益 

4035 houding (de) 
觀點 

4036 ten opzichte van  
關於 

4037 concentratiekampen  
集中營 

4038 zich verzet  
反對 

4039 overtuigd  (van) 
確信 

4040 opvallend 
顯著地 

4041 geschreven 
著作 

4042 bijeenkomsten 
集會 

4043 behoorlijk 
許多 

4044 nummer (het) 
數字 

4045 nummer 1 = de belangrijkste 

4046 degelijke 
這樣的 

4047 waardering (de)  
尊重 

4048 vergelijking (de) 
對比 

4049 Duitsers 
德國人 

4050 tamelijk 
相當的 

4051 gewoonlijk  
通常地 

4052 baas (de) 
上司 

4053 
waren ze ons de baas= waren ze  

beter dan wij 

4054 wedstrijd (de) 
比賽 

4055 ook al weer  
提醒一下 

4056 helden 
英雄們 

 
Oranje-helden  荷蘭足毬隊 

4057 verloren 
敗於 

4058 ploeg (de) 
球隊 

4059 bijgewoond  
參與 

4060 geest (de) 
精神 

4061 betrekkingen 
關係 

4062 zodanig  
用這樣的方式 

4063 
de baas speelde = zijn wil oplegde,  

alles wilde regelen 

4064 revolutie (de)  
革命 

4065 stichtten 
建立 

4066 afzonderlijke 
分開 

4067 
in Nederlandse ogen = volgens de  

Nederlanders 

4068 zuidelijk 
南方的 

4069 veel minder  
很少的 

4070 bezwaar  (het) 
異議 

4071 schouders 
肩膀 

4072 
de schouders zetten onder iets =  

hard werken voor iets 

4073 overkant (de) 
對面 

4074 Kanaal (het) 
海峽 

4075 Britten 
英國人 

4076 hechten (aan) 
堅守 

4077 tradities 
傳統 

4078 humor (de) 
幽默 

4079 in hoeverre  
在一定程度上 

4080 voortreffelijk 
極好的 

4081 sterren  
明星們 

4082 lijf  (het) 
身體 

4083 tegen het lijf lopen = ontmoeten 
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4084 durven 
害怕 

4085 ingebroken 破門而入 

4086 gestolen 
被盜 

4087 enig 
任何一個 

4088 aantasting (de) 
侵犯 

4089 berusten (in) 
依賴 
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4090 terrorisme (het) 
鞏怖主義 

4091 windt zich op (over)  
興奮 

4092 klagen (over) 
抱怨 

4093 geweld (het) 
暴力 

4094 van nabij  
近距離地 

4095 meemaken 
目擊 

4096 plegen 
犯罪 

4097 verveling (de) 
無聊 

4098 uit verveling = omdat ze zich vervelen 

4099 protest (het) 
反抗 

4100 etnische 
種族的 

4101 vermeld 
涉及 

4102 verkeerd 
錯誤 

4103 gegaan 
發生 

4104 grijpt in  
插手 

4105 keihard 
強硬 

4106 omvang (de) 
程度 

4107 uitgesloten 
不可能的 

4108 lokt uit  
（使）憤怒 

4109 camera's 
攝像頭 

4110 aanbrengen 
安裝 

4111 privacy (de) 
隱私 

4112 daders 
犯罪者 

4113 gepakt 
被逮捕 

4114 preventief 
預防 

4115 fouilleren 
搜身 

4116 arresteren 
逮捕 

4117 cellen 
房間 

4118 gevangenissen  
監獄 

4119 stelling (de) 
主張 

4120 luidt 
聲稱 

4121 spreken aan (op)  
申訴 

4122 steekpartij (de) 
械鬥 

4123 loop op  
遭到 

4124 schotwond (de) 
槍擊 

4125 wapens 
武器 

4126 verwijten 
咎罪 

4127 
valt de ouders iets te verwijten =  

is het de schuld van de ouders  

4128 media  
媒體 

4129 kippen  
雞 

4130 
zijn er als de kippen bij =  

zijn er heel snel bij  

4131 
komen aan het woord =  

mogen zeggen wat ze ervan vinden 

4132 deskundigen 
專家們 

4133 minderheden  
少數派 

4134 denkt na (over)    
攷慮 

4135 straffen  
懲罰 

4136 opzetten 
建立 

4137 raad (de) 
建議 

4138 

goede raad is duur = het is  

moeilijk om een goede oplossing  

te vinden 
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4139 plank (de) 
架子 

4140 
hoe krijgt de Nederlander brood  

op de plank = hoe verdient hij geld 

4141 is in staat  
有能力 

4142 kost (de) 
花費 

4143 diagram (het) 
圖表 

4144 afleiden (uit)  
得出 

4145 sector (de) 
部份 
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4146 diensten 
服務性産業 

4147 van dienst zijn  
服務 

4148 buitenshuis 
外出 

4149 kant-en-klare  
預先制成 

4150 maaltijden 
膳食 

4151 bezorgen 
遞送 

4152 bestellen 
訂購 

4153 organiseren 組織 

4154 reisbureau (het) 
旅行社 

4155 kantoor (het) 
辦公室 

4156 beheer (het) 
管理 

4157 netwerk (het) 
網絡 

 
computernetwerk   電腦網絡 

4158 uitzendbureau (het) 
職業介紹所 

4159 resultaat (het) 
結果 

4160 catering (de) 
備辦宴席 

 
cateringbedrijven  備辦宴席公司 

4161 schieten 
生長 

4162 paddestoelen  
蘑菇 

4163 

schieten als paddestoelen uit de  

grond = er komen heel snel veel  

nieuwe bij 

4164 figuur (de) 
圖形 

4165 constateren 
確定 

4166 banen 
工作 

4167 laaggeschoold 
低等教育 

4168 trachten 
試圖 

4169 traditionele 
傳統的 

4170 huisvrouw (de) 
家庭主婦 

4171 massaal 
大量地 

4172 
zijn de arbeidsmarkt opgegaan =  

zijn gaan werken 

4173 blik (de) 
一瞥 

4174 leert 
了解到 

4175 vrouwelijke 
女性的 

4176 merk op  
注意到 

4177 zakelijke 
商業性 

4178 dienstverlening (de)  
服務 

4179 
horeca  = de sector  

hotel/restaurant/café 

4180 sectoren  
部門 

4181 zorg (de) 
後勤事務 

4182 redenen  
原因 

4183 combineren 
結合 

4184 
op eigen benen staan =  

zelfstandig zijn 

4185 carrière (de) 
職業生涯 

 
carrièrekansen  職業機會 

4186 discriminatie (de)  
歧視 

4187 tijdelijke 
臨時 

4188 flexibiliteit (de) 
靈活性 

4189 norm (de) 
准則 

4190 is de norm = is normaal 

4191 geregeld 
規則 

4192 wisselen 
改變 
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4193 solliciteren 
申請 

4194 advertentie (de)  
廣告 

4195 nadere 
進一步 

4196 slim 
聰明 

4197 stuur op  
郵寄 

4198 A4-tje = blad papier van 21 x 30 cm 
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4199 cv (het) 
簡曆 

4200 maximaal 
最大限度 

4201 kantje (het) 
頁 

4202 tenzij 
除非 

4203 digitaal 
數字的 

4204 bijlage (de) 
附件 

4205 uitnodigen (voor) 
邀請 

4206 stevige 
有力的 

4207 hieronder 
隨後 

4208 formuleren 
簡潔明瞭 

4209 zwanger 
懷孕 

4210 
kunt u daar kwijt = kunt u daar  

ophangen 

4211 commissie (de) 
委員會 

4212 voorafgaand (aan) 
在前 

4213 inleiding (de) 
介紹 

4214 kopje (het) 
杯 

4215 geïnteresseerd  
感興趣 

4216 eigenschappen 
特性 

4217 acht  
注意 

4218 beschrijft 
描述 

4219 opgedaan 
做過 

4220 recente 
最近的 

4221 werkkring (de) 
工作 

4222 onbetaald 
不付薪酬 

4223 relevant 
相關的 

4224 aspect (het) 
方面 

4225 concreet 
具體的 

4226 soortgelijke 
相似的 

4227 in de orde van = ongeveer 

4228 verscheidene 
不同的 

4229 referenties 
參攷人 

4230 een dezer dagen = binnenkort 

4231 ten slotte  
最後 

4232 definitieve 
明確的 

4233 uitlopen 
得出 

4234 waar 
真正地 

4235 genoegen (het)  
滿足 

4236 wensen 
希望 

4237 terugreis (de) 
返程 

4238 opmerking (de)  
注意事項 

4239 tegenover 
對面 

4240 ingang (de) 
入口處 
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4241 tussen de middag = tussen 12 en 2 

4242 park (het) 
公園 

4243 uitvoerig 
細節 

4244 opgroeiende 
成長的 

4245 bejaarde 
上了年紀的 

4246 gepasseerd 
超過 

4247 
je hebt er je handen vol aan =  

het levert je veel werk op 

4248 opgewekt 
愉快的 

4249 knie (de) 
膝蓋 

4250 
heeft het aan haar knie =  

ze heeft last van haar knie 

4251 moe 
疲勞 

4252 lichamelijk 
身體 

4253 rollator (de) 
手扶車 

4254 schuiven 
推動 

4255 
laat haar maar schuiven =  

ze redt zich wel 
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4256 naarmate 
依據 

4257 vergiste zich  
犯錯 

4258 voordeur (de) 
前門 

4259 kwaad 
生氣 

4260 sleutel (de) 
鑰匙 

4261 paste 
適合 

4262 na verloop van tijd = na enige tijd 

4263 drong door (tot)  
意識到 

4264 vergissing (de) 
失誤 

4265 omgekeerd 
相反地 

4266 

verzorgingstehuis-

tehuis voor mensen 

die niet voor zichzelf 

kunnen zorgen 

療養院 

4267 meedoen (met) 
參加 

4268 activiteiten 
活動 

4269 structuur (de) 
組織 

4270 vierde  
慶祝 

4271 verjaardag (de) 
生日 

4272 boos 
生氣 

4273 principieel 
原則 

4274 inrichting (de) 
機構 

4275 vertrouwen (het) 
相信 

4276 benadering (de) 
方式 

4277 onmenselijk 
不人道的 

4278 vertrouwde 
信賴的 

4279 overgang  (de) 
轉移 

4280 medewerker (de)  
幫助者 

4281 wekt 
喚醒 

4282 wassen 
漱洗 

4283 kleden 
穿衣 

4284 wezen 
是 

4285 houdt voet bij stuk = houdt vol 

4286 verlof (het) 
假期 

4287 
zorgverlof  = vrije dagen om  

voor iemand te zorgen 

4288 overweging (de) 
攷慮 

4289 
in overweging geven = aanraden,  

aanraden 

4290 personeelszaken 
私事 

4291 klok (de) 
鍾 

4292 
draaien we de klok terug = doen 

we alles weer net als vroeger 
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4293 riep 
叫喊 

4294 grootvader (de)  
祖父 

4295 liep achter  
落後 

4296 achterstand (de)   
躭擱 

4297 voorsprong (de)  
領先 

4298 haast 
匆忙 

4299 abortus (de) 
流産 

4300 vervolgd 
跟隨 

4301 wijd 
廣泛地 

4302 verbreid 
傳播 

4303 prostitutie (de) 
妓女 

4304 euthanasie (de)  
安樂死 

4305 strafbaar 
可懲罰的 

4306 daalt 
減少 

4307 landelijk 
全國範圍 

4308 overlijden (aan) 
死亡 

4309 verslaafden 
癮君子 

4310 drugs  
毒品 
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4311 mede 
也 

4312 legaal 
合法化 

4313 onrecht (het) 
不正當的 

4314 aangepakt 
採用 

4315 na gaan  
檢查 

4316 overgebracht  
傳染 

4317 laat toe  
允許 

4318 machtig 
富有 

4319 islam (de) 
伊斯蘭教 

4320 vraagstukken 
問題 

4321 stromingen 
溪流 

4322 gelovig 
虔誠的 

4323 waarden 
價值觀 

4324 ethisch 
倫理道理 

4325 verantwoord 
負責 

4326 originele 
最初的 

4327 start 
開始於 

4328 reeks (de) 
系列 

4329 zich uiten  
示範 

4330 waarna 
之後 

4331 wijs 
方法 

4332 ei (het) 
蛋 

4333 
het ei van Columbus = een simpele  

en slimme oplossing 

4334 eindeloos 
無限期的 

4335 voorspelbaar 
可預期的 

4336 compromis (het)  
解決方案 

4337 uitzichtloos 
無望的 

4338 verzoek (het) 
呻吟 

4339 willekeurig 
強制 

4340 berust (op) 
依賴於 

4341 misverstand (het) 
不理解 

4342 des te beter  
更好 
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4343 kaartje (het) 
明信片 

4344 zonnige 
充滿陽光的 

4345 camping (de) 
露營地 

4346 kruisje (het) 
十字路口 

4347 caravan (de) 
帳蓬  

4348 toiletten 
廁所 

4349 lawaai (het) 
臭味 

4350 geuren 
氣味 

4351 pa 
爸爸 

4352 blijkbaar 
明顯地 

4353 beweging (de) 
移動 

4354 
is hij niet in beweging te krijgen = 

 doet hij nooit aan sport 

4355 vanmorgen 
今早 

4356 top (de) 
頂點 

4357 zet op  
戴上 

4358 hoed (de) 
帽子 

4359 luxe (de) 
奢侈品 

4360 brandende 
炙熱的 

4361 kale 
禿頂的 

4362 overdreven 
多慮 

4363 brengt door  
消磨 

4364 gras  (het) 
草地 

4365 schaduw (de)  
蔭涼處 

4366 ijs (het) 
冰塊 

4367 doeken 
毛巾 

4368 voorhoofd (het) 
前額 
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4369 schuld (de) 
過錯 

4370 ruzie (de) 
爭吵 

4371 ma 
媽 

4372 paniek (de) 
驚慌 

4373 voorraden 
儲備食物 

4374 op  
空了 

4375 hagelslag (de) 
巧克力碎片 

4376 tranen 
眼淚 

4377 smaken 
口味 

4378 
smaken verschillen = iedereen heeft  

zijn eigen voorkeur 

4379 lust 
渴望 

4380 eeuwige 
長時間的 

4381 pot (de) 
鍋 

4382 
de Hollandse pot = typisch Hollands  

eten 

4383 oren 
耳朵 

4384 verliefd 
愛意的 

4385 
tot over haar oren verliefd = heel erg 

 verliefd 

4386 spiegel (de) 
鏡子 

4387 hals (de) 
頸子 

4388 vaag 不清楚的 

4389 staren 
意識到 

4390 knappere 
英俊的 

4391 kerels 
小子 

4392 nalaten 
忽略 

4393 rede (de) 
理由 

4394 vatbaar 
敞開 

4395 
ze is niet voor rede vatbaar =  

ze wil niet luisteren 

4396 blind 
盲目 

4397 
wat ik moet beginnen =  

wat ik moet doen 

4398 p.s. = extra regel onderaan de brief 
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4399 goedenavond 
晚上好 

4400 namens 
代表 

4401 college (het) 
議會 

4402 burgemeester (de)  
市長 

4403 wethouders 
議員們 

4404 gemeenteraad (de)  
市政廳 

4405 besloten 
關閉 

4406 bij wijze van  以…..方式 

4407 experiment (het) 
嘗試 

4408 coffeeshop (de)  

咖啡店 

（經營軟毒品） 

4409 beheren 
經營 

4410 aanstaande 
將至的 

4411 toezicht (het) 
管理 

4412 strak 
嚴格地 

4413 controle (de) 
控制 

4414 sprekers 
講演者 

4415 verzoek  
提議 

4416 pardon 
對不起 

4417 microfoon (de) 
揚聲器 

4418 voorzitter (de) 
主席 

4419 criminele 
犯罪 

4420 handelingen  
行爲 

4421 centen 
錢 

 
belastingcenten  納稅錢 

4422 
op naar Het hoekje = laten we naar  

Het hoekje gaan 

4423 bekennen 
承認 



 40

4424 in eerste instantie  
一開始 

4425 toestand (de) 
情形 

4426 zich afspeelt  
發生 

4427 dat wil je niet weten = dat is heel erg 

4428 patroon (het) 
格局 

4429 harddrugs 
（硬）毒品 

4430 reëel 
真正地 

4431 opzet (de) 
意圖 

4432 afwijkt (van) 
脫離 

4433 

officier van justitie 

(de)  
司法官員 

4434 cannabis (de) 
大蔴 

4435 gewicht (het) 
重量 

4436 gram (het) 
克 

4437 gedoogd 
判死刑 

4438 jongeman (de) 
年青人 

4439 haar (het) 
頭髮 

4440 lachen 嘲笑 

4441 laat me niet lachen = dat is onzin 

4442 gaat aan  
攷慮 

4443 proef  (de) 
嘗試 

4444 brengen uit  
産生 

4445 verslag (het) 
報告 

4446 verloopt 
事態發展 

4447 einde verhaal = afgelopen 

4448 belofte (de) 
承諾 
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4449 professionele 
職業化 

4450 lelijk 
醜陋地 

  

4451 lelijk in de problemen = in grote  

problemen  

4452 spelers 
球員 

4453 trainers 
教練員 

4454 stadions 
體育場 

4455 prestaties 
成績 

4456 onder de maat  
最低要求 

4457 beroep (het)  
職業 

4458 ingaan (op)  
介入 

4459 argumenten 
論點 

4460 supporters 
支持者 

4461 beleven 
體驗 

4462 plezier (het) 
愉悅 

4463 
als het ware een grote familie =  

het lijkt wel een grote familie 

4464 ontmoeting (de) 
會面 

 ontmoetingsplaats  
會面場所 

4465 elftal (het) 
足球隊 

4466 concert (het) 
音樂會 

4467 opera (de) 
歌劇 

4468 verkeren (in) 
身陷 

4469 overeind 
站立 

4470 rolmodel (het) 
角色模型 

4471 inspirerend 令人鼓舞的 

4472 team (het) 團隊 

4473 krachtige 
強勁的 

4474 stimulans (de) 
驅動力 

4475 investeringen 投資 

4476 dubbel en dwars = helemaal 

4477 kunst (de) 藝術 

4478 knappe 
漂亮的 
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4479 bal (de) 足球 

4480 snelheid (de) 速度 

4481 doelpunt (het) 射門 

4482 haat 討厭 

4483 toeschouwers 觀衆 

4484 schokkend 驚愕地 

4485 zich schamen  羞愧 

4486 waag me  害怕 

4487 vechten  打架 

4488 overwinning (de)  
戰勝 

4489 vuist (de) 
拳頭 

4490 op de vuist gaan = gaan vechten 

4491 spoor (het) 痕迹 

4492 vernieling (de) 破壞 

4493 letterlijk 全然 

4494 handen vol werk = veel werk 

4495 vermogen (het) 
權力 

4496 symbolisch 象征性的 

4497 talenten 人才 

4498 slaven 奴隸 

4499 beloond 
報酬 

4500 gemener 
更卑鄙 

4501 wonder (het) 
懷疑 

4502 geen wonder = het is logisch 
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4503 analyses 
分析 

4504 gewijd (aan) 
從事 

4505 beschouwingen 
論文 

4506 gepubliceerd 
發行 

4507 poging (de) 
嘗試 

4508 plat  
平坦 

4509 kenmerken 
特色 

4510 eigenschap (de) 
特點 

4511 moraal (de) 
道德觀 

4512 milieubewust 環境意識主義者 

4513 afval (het) 
垃圾 

4514 opgewekt 
輕快的 

4515 boterham (de) 
面片包 

4516 dat zegt niets = dat betekent niets 

4517 opmerken 
注意到 

4518 dichtheid (de) 
密度 

 
autodichtheid   汽車稠密度 

4519 meet 
測量 

4520 las 
閱讀 

4521 artikel (het) 
文章 

4522 onbewuste 
沒意識到的 

4523 motief (het) 
原因 

4524 journalist (de) 
記者 

4525 slaat 
釘 

4526 spijker (de) 
釘子 

4527 
slaat hij de spijker op de kop =  

heeft hij helemaal gelijk 

4528 zakenlui 
商人 

4529 hoogleraren 
教授 

4530 
staatssecretaris (de) 

= onderminister  
國家部長 

4531 dief (de) 
賊 

4532 paden 
小道 

 
fietspaden  自行車道 

4533 aanduidingen 
名稱 
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route-aanduidingen  道路名稱 

4534 borden 告示牌 

 
informatieborden  信息告示牌 

4535 korenvelden 莊稼地 

4536 weilanden 牧草地 

4537 avontuurlijk 冒險的 

4538 verbeelding (de) 幻想 

4539 
spreekt tot de verbeelding =  

maakt grote indruk, brengt de fantasie op gang 

4540 
ga je erop uit = maak je een tochtje  

naar buiten 

4541 
op de fiets zijn ze in hun element =  

ze fietsen graag en kunnen het goed 

4542 element (het) 
要素 

4543 conditie (de) 體力 

4544 adem (de) 呼吸 

4545 ruik  
聞 

4546 zuivere 純淨的 

4547 trap  騎自行車 
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4548 opgevangen 
提供 

4549 opgenomen 
接受 

4550 ontleende 引用 

4551 naam (de) 
名義 

4552 gastvrij 
好客的 

4553 tolerant 
寬容的 

4554 Marokko 摩洛哥 

4555 Turkije 
土耳其 

4556 aantrok 
雇用 

4557 nationaliteit (de)   
國籍 

4558 verworven 
獲得 

4559 Surinamers 蘇裏南人 

4560 kozen 選擇 

4561 asielprocedures 避難程序 

4562 aanvraag (de) 懇求 

4563 ingediend 提出 

4564 centra 
集中地 

4565 spanning (de) 
緊張地 

4566 afwachten 
等待 

4567 degenen 哪些人 

4568 afgewezen 
拒絕 

4569 advocaat (de) 
律師 

4570 
nemen een advocaat in de arm =  

zoeken een advocaat  

4571 mislukt 
不成功 

4572 verwijderd 
遣返 

4573 terugkeer (de)  
返回 

4574 illegalen 
不合法的人們 

4575 schoonmaak (de) 
清潔行業 

4576 verkrijgen 
取得 

4577 
zien te verkrijgen = proberen te  

verkrijgen 

4578 
dat heeft heel wat voeten in de  

aarde = dat kost grote moeite 

4579 hoog opgeleiden  
高學曆的人們 

4580 waard 
價值 

4581 
van het kastje naar de muur =  

van het ene loket naar het andere 

4582 
komen in aanmerking voor =  

hebben recht op 

4583 Turkse 
土耳其的 

4584 Marokkaanse 
摩洛哥的 

4585 materieel  
物質條件 

4586 isolement (het) 
隔離 

4587 generaties 
代 
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4588 innerlijk 
內心深處 

4589 vernomen 
聽說 

4590 inburgering  
同化 

4591 je aanpast (aan) 
調整……使適應 

4592 je thuis voelen  
在家的感覺 

4593 millennium (het) 千年 

4594 
voelen zich als een vis in het water =  

voelen zich in hun element 

4595 gastland (het) 
東道國 

4596 allerbeste 
最好的 
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4597 stralende 
照耀 

4598 palmbomen 
棕櫚樹 

4599 uithoek (de)  
偏遠角落 

4600 Caribische Zee  
加勒比海  

4601 Afrikanen 
非洲人 

4602 slavernij (de) 
奴隸制 

4603 afgeschaft 
停止 

4604 zelfbestuur (het) 
自治 

4605 boeiend 
迷人的 

4606 weer (het) 
天氣 

4607 Antillianen 
安的列斯人 

4608 armoede (de) 
饑荒 

4609 
onder de armoedegrens = 

 ver onder minimuminkomen 

4610 
het IMF: een internationale bank  

die geld leent aan arme landen  

4611 monetair 
貨幣 

4612 lenen 
貸款 

4613 ontslagen 
解雇 

4614 gesneden (in) 
分開 

4615 perspectieven 
前景 

4616 bestrijding (de) 
爭鬥 

4617 prachtige 
華麗的 

4618 begeleid 
伴奏 

4619 luide 
大聲的 

4620 ritmische 
有節奏的 

4621 stemming (de) 
心情 

4622 
de stemming zit er goed in =  

iedereen is in een goede stemming 

4623 blond 
金發的（白人） 

4624 bruin 
棕色的 

4625 klapt 
鼓掌 

4626 enthousiast 熱情的 

4627 Latijns-Amerika 拉丁美洲 

4628 mis 錯 

4629 

hadden het kunnen weten =  

konden het weten, maar dachten  

er niet aan 

4630 vindt plaats  發生 

4631 deelnemers 參加者 

4632 salsa 舞蹈的一種 

4633 rap 說唱表演 

4634 draagt bij (aan)   貢獻 

4635 feestvreugde (de)   節日慶典 

4636 roepen 叫喊 

4637 suggereren 提議 

4638 zien zitten = prettig vinden 

4639 schenk 給予 

4640 opbouwen 建立 

4641 zeker 肯定的 

4642 verhoudingen 關系 

4643 dringend  緊迫的 

4644 herziening (de) 改正 

4645 
een ding is zeker = een ding is  

duidelijk 
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4646 oudejaarsavond (de) 舊年年夜 

4647 kerstboom (de) 聖誕樹 

4648 nieuwjaarskaarten 新年賀卡 

4649 ruikt   聞著 

4650 zoete 香甜的 

4651 oliebollen 油球 

4652 gebakken 烤 

4653 champagne (de) 香檳酒 

4654 vuurwerk (het) 煙火 

4655 af steken  燃放 

4656 spelletjes 遊戲 

4657 opblijven 熬夜 

4658 volwassenen 大人們 

4659 hoogtepunten 精彩場面 

4660 dieptepunten 低潮場面 

4661 tongen 舌頭 

4662 
wat maakte de tongen los =  

waarover praatte iedereen? 

4663 de tijd vliegt = de tijd gaat snel 

4664 herinneringen 回憶 

4665 hetzij 

或是……. 

（或是） 

4666 voornemens 願望 

4667 sigaret (de) 香煙 

4668 opsteken 點燃 

4669 Italiaans (het) 意大利語 

4670 zich gedragen  自我表現 

4671 
wat ervan terecht komt =  

wat ze in praktijk zullen brengen 

4672 volgend 下一個 

4673 aanleiding (de) 原因 

4674 nuttigste  最有用的 

4675 commentaar (het) 評論 

4676 bood 提供 

4677 stof (de) 素材 

4678 onderwerpen 主題 

4679 gemist 遺漏 

4680 materiaal (het) 材料 

4681 
had je willen praten = je wilde praten,  

maar het is niet gebeurd 

4682 vloeiend 流利的 

4683 zucht 歎了一口氣 

4684 fase (de) 階段 

4685 teveel gevraagd = onmogelijk 

4686 grondslag (de) 基礎 

4687 ontkomt (aan) 逃避 

4688 komende 臨近的 

4689 Nieuwjaarsdag 新年 

4690 Pasen 複活節 

4691 Hemelvaartsdag 耶穌昇天節 

4692 Pinksteren 聖靈降臨節 

4693 bevrijding (de) 解放 

 bevrijdingsdag (de) 自由日 

 


