
Vocabulary 3 Practice Paragraph 
 
What I Wrote:  
 
Het is de vierde November. Ik ben luisteren naar de radio. 
 
Gisteren ik ging naar de hoofdstad. Ik kocht een melkfles en een 
lekkere appeltart. Ik at brood en kaas saus was lekker. Ik dronk 
een kopje koffee met mijn vriendin en haar zoon. Hij heet Bernard 
en hij is zo lief. Bernard is de tweede kind van mijn vriend. Wij 
zagen in een kledingwinkel zwart hakken en een zeer mooi rok.  
 
Volgende week ga ik naar een feestje, de rok is perfect.  
 
Wij kochten speelgoed voor Bernard en voor mijn vriend een 
nieuwe lippenstift.  Ze gelezen in een krantenartikel de kleuren 
paars is mooi voor de herfst, ik denk bij mijzelf, dat is niet voor mij.  
 
Om vijf uur mijn vriend en Bernard ging naar de treinstation, ik 
wachtte de tram naar huis. 
 
 
What I thought I was saying:  
 
It is the fourth of November. I'm listening to the radio.  
 
Yesterday I went to the capital. I bought a milk bottle and a nice 
apple tart. I ate bread and cheese sauce was tasty. I drank a cup 
of coffee with my friend and her son. He is called Bernard and he 
is so sweet. Bernard is my friend's second child. We saw in a 
clothing black heels and a very nice skirt.  
 
Next week I'm going to a party, the skirt is perfect.  
 
We bought toys for Bernard and my friend a new lipstick. They 
read in a newspaper article the color purple is beautiful for fall, I 
think to myself that is not for me.  
 
At five o'clock my friend and Bernard went to the train station, I 
waited for the tram home. 
  



The Problems with it: 

Het is de vierde November.  

 Ik ben luisteren naar de radio.  

Gisteren ik ging naar de hoofdstad. Ik kocht een melkfles en een 
lekkere appeltaart. Ik at brood en kaas saus was lekker. Ik dronk 
een kopje koffie met mijn vriendin en haar zoon. Hij heet Bernard 
en hij is zo lief. Bernard is de tweede kind van mijn vriend. Wij 
zagen in een kledingwinkel zwarte hakken en een zeer mooie rok. 

Volgende week ga ik naar een feestje, de rok is perfect. 

Wij kochten speelgoed voor Bernard en voor mijn vriend een 
nieuwe lippenstift. Ze gelezen in een krantenartikel de kleur paars 
is mooi voor de herfst, ik dacht bij mijzelf, dat is niks voor mij.  

Om vijf uur mijn vriend en Bernard ging naar de treinstation, ik 
wachtte op de tram naar huis.  

  

Maria Smith � 4/11/14 16:02
Comment [1]: This sounds like very old 
dutch, funny but not used anymore, the 
correct sentence would be: Het is vier 
november. In this context you drop the 
word: de (the), the reason? It sounds 
better without de. 
	  
Maria Smith � 4/11/14 16:02
Comment [2]: You used 2 'werkwoorden 
(verbs)' ben and luisteren, it isn't wrong if 
you used some extra words, in this case: 
ik ben naar de radio aan het luisteren(if 
you tell somebody what your doing). If we 
take a look to the context you should use: 
Ik luister naar de radio 
	  
Maria Smith � 4/11/14 16:03
Comment [3]: Do you mean a sauce of 
cheese or do you mean sauce on your 
cheese or do you mean I eat bread with 
cheese, the sauce was tasty? In the first 
meaning it will be: ik at brood met een 
kaassaus, dit was lekker. In the second: Ik 
at brood met kaas en een sausje, dit was 
lekker. In the third: Ik at brood met kaas, 
de saus was lekker. 
	  
Maria Smith � 4/11/14 16:10
Comment [4]: In this case tweede 
(second) is a 'bijvoegelijk naamwoord' 
really don't now the english translation, but 
bijvoegelijk naamwoorden are the red car 
or the beautiful son, it says something 
about the zelfstandig naamwoord (car, 
son). In this case tweede is a bijvoegelijk 
naamwoord, that means you take the 
''lidwoord' (de, het and een are 
lidwoorden, or in english always The) of 
the zelfstandig naamwoord (examples of 
zelfstandige naamwoorden are words like 
human, car, or cat. A zelfstandig 
naamwoord is always an animal, human, 
thing or place and you can place a 
'lidwoord' before it like de kat, het kindje, 
een hond) it is het kind so you said 
Bernard is het tweede kind van mijn 
vriend. 
	  
Maria Smith � 4/11/14 16:11
Comment [5]: You said: you bought 
lipstick for you male friend :p but the 
sentence is good 	  
Maria Smith � 4/11/14 16:13
Comment [6]: Where should I start ;). 
Gelezen is a verb in the paste-time. So 
there is another verb to make the 
sentence correct (hebben), because 
gelezen is a verb in the paste-time you tell 
first something about what they reading, in 
this case a newspaper article.  
	  
Maria Smith � 4/11/14 16:14

Comment [7]: -Om vijf uur gingen mijn 
vriend en Bernard naar het treinstation, 
ik wachtte op de tram naar huis. Your 
friend and Bernard are more then one 
so you used 'meervoud' in the paste-
time of the word: gaan (gingen). 	  

	  



What is should read:  

Het is vier november. Ik luister naar de radio 

Gisteren ik ging naar de hoofdstad.Ik kocht een melkfles en een 
lekkere appeltaart. Ik at brood met een kaassaus, dit was lekker. Ik 
dronk een kopje koffie met mijn vriendin en haar zoon Hij heet 
Bernard en hij is zo lief.  

Bernard is het tweede kind van mijn vriend. Wij zagen in een 
kledingwinkel zwarte hakken en een zeer mooie rok. Volgende 
week ga ik naar een feestje, de rok is perfect. Wij kochten 
speelgoed voor Bernard en voor mijn vriendin een nieuwe 
lippenstift.  

Zij hebben in een krantenartikel gelezen dat de kleur paars mooi is 
voor de herfst, ik dacht bij mij zelf dat is niks voor mij. 

Om vijf uur gingen mijn vriend en Bernard naar het treinstation, ik 
wachtte op de tram naar huis.  

 


