
 

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE B2 

 

A. Kies het juiste antwoord: 

 

1. Dit jaar worden alle schijnwerpers ………………. de lokale eetcultuur gericht. 

a) naar 

b) met 

c) op 

 

2. Uitdrukking: “uit de hand lopen” betekent: 

a) snel weglopen 

b) mis of verkeerd gaan 

c) je eigen zin willen doen 

 

3. Zet de onderstaande zin in het passivum: 

“Restaurateurs zullen het kistje met de nabestaanden van Willem van Oranje in zijn 

grafmonument terugplaatsen.” 

a) Het kistje met de nabestaanden van Willem van Oranje zal door de restaurateurs 

terug in zijn grafmonument worden geplaatst . 

b) Het kistje met de nabestaanden van Willem van Oranje zou door de restaurateurs in 

zijn grafmonument teruggeplaatst werden. 

c) Het kistje met de nabestaanden van Willem van Oranje zal door de restaurateurs in 

zijn grafmonument worden teruggeplaatst . 

 

4. Uitdrukking: “ ergens geen doekjes om winden” betekent: 

a) niet echt eerlijk zijn 

b) pro-ecologisch zijn en dus geen plastic gebruiken 

c) eerlijk alles zeggen 

 

5. Johnny Deep bedoelt het allemaal niet zo slecht. We moeten hem een nieuwe kans 

geven. Hebben jullie dan geen……………………………………. met hem ?  

a) medelijden 

b) compassi 

c) problemen 

 

6. Wat betekent: ” Dat laat me koud” ? 

a) Dat je het koud hebt 

b) Dat het jou niet kan schelen 

c) Dat je het niet kan schillen 

 

7. Welke zin is juist ? 

a) Toen ik jong was, zulke dingen kwamen er niet zo vaak voor. 



b) Toen ik jong was, zulke dingen voorkwamen er niet zo vaak. 

c) Toen ik jong was, kwamen zulke dingen dingen niet vaak voor 

 

B.  Lees de tekst en geef antwoord op die onderstaande vragen. 

“Brusselicious” 

Ben je op zoek naar een gezellige en culinaire stedentrip? Haal je hart op tijdens Brusselicious 

in Brussel. Brussel staat al langer bekend om haar culinaire talenten in de vele 

sterrenrestaurants, maar in 2012 staat Brussel volledig in het teken van de kunst van de 

gastronomie, met niet alleen een oog op de producenten en hun producten maar ook op het 

talent en creativiteit van de verschillende eetgelegenheden en beroepen in de horecasector. 

 

Tijdens Brusselicious kan iedere bezoeker, naar eigen smaak en voorkeur, kiezen om de 

Brusselse culinaire roots te verkennen of nieuwe en aantrekkelijke culinaire trends 

ontdekken. Zo kun je tijdens Brusselicious de beroemde Brusselse specialiteiten als Vlaamse 

friet, chocolade, wafels en natuurlijk de Brusselse spruitjes proberen, maar daar blijft het niet 

bij. De bekende gerechten worden voor de fijnproevers aangevuld met twee speciaal 

gecreëerde delicatessen, namelijk Brusselicious bier en de Caraque, een chocolaatje in 

diverse unieke smaken. 

 

Daarnaast zijn er speciale Brusselicious evenementen gepland waar de sfeer van de Brusselse 

gastronomie centraal staat. Denk daarbij aan de unieke ‘Tram Experience’ en monumentale 

reuzereproducties van herkenbare symbolen in de Brusselse gastronomie. Wellicht zijn de 

themagebonden diners, die in maart van start gaan, het meest typerend voor het festival; 

ongeëvenaarde, op-maat-gemaakte etentjes op bijzondere locaties. Er is zoveel te doen dat 

Brussel wel eens de meest bruisende stad van het jaar wordt. 

 

Of je nu een grote fan bent van de Brusselse keuken of zelfs helemaal niets weet van 

gastronomie, een stedentrip naar Brussel is dit jaar een must. Brusselicious is gegarandeerd 

een unieke belevenis en een prima reden om dit jaar een hotel in Brussel te boeken. Want 

smakelijker dan Brusselicious zal het dit jaar waarschijnlijk nergens worden. 

 

1. Leg uit  wat “Brusselicious” is (2-5 zinnen) 

2. Noem tenminste 5 Brusselse specialiteiten 

3. Beschrijf kort de evenementen van “Brusselicious” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Vul ontbrekende woorden in.   

Pas op! Ze rijmen steeds op het laatste word van de volgende of vorige regel! 

 

Het zebra-meisje heeft nooit begrepen 

waarom zij een jurk aan heeft met………………………………… . 

 

Zij vroeg aan haar tante, de baviaan*: 

waarom heb ik aldoor* die strepen………………………………… ? 

 

Waarom niet een bloemetje of een ruit*? 

Ik zie er altijd maar eender* ……………………………………… ! 

 

Haar tante zei: Kom, het is zo bijzonder, 

die strepen van boven en die strepen van……………… . 

 

Maar het zebra-meisje loopt te pruilen* 

en wil vreselijk graag haar jurkje……………………………… ; 

 

zij wil eens iets anders, dat ijdeltuitje*. 

wie heeft er voor haar een jurk met een…………………. ? 

     Annie M.G. Schmidt, Het zebra-meisje 

*** 

baviaan = pawian 

aldoor = altijd 

ruit = Schotten dragen ruiten jurken; 

eender = hetzelfde 

pruilen ~ mopperen, mokken; je lip zo laten gangen dat iedereen ziet dat je ontevreden bent; 

ijdeltuitje = een persoon die zijn uiterlijk belangrijk vindt en graag bekeken wordt; 

 

 

D. Maak gebruik van de onderstaande woorden en probeer ermee  een  korte tekst of een 

kort verhaal te schrijven:  

gezellig, andere culturen, raar, zich verbazen over, de Pool 

 

 


