
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Improve your bike vocabulary 
 
Mag ik u/ je iets vragen?    May I ask you a question please? 
Hoe ver is het naar…?    How far is it to…? 
Waar is het centraal station?   Where is the central station? 
Hoe kom ik bij het station?   How do I get to the station? 
Waar ga je heen?     Where are you going? 
Welke kant?     Which way are you going? 
Waar ga je naartoe?    Where are you going? 
Waarheen?     Where to? 
Daarheen!     That way! 
het verkeer     traffic 
het fietspad     cycle path 
het voetpad / het trottoir    pavement / sidewalk  
de straat / de weg / snelweg   street / way / high way 
OV / openbaar vervoer    public transport 
 

E-Hop on your bike / 
Spring op je fiets 
 

Surviving the bike jungle! 
 
Pardon      Excuse me 
Sorry      Sorry 
Mag ik even?     Can I please? 
Mag ik even passeren?    Can I pass please? 
Mag ik erlangs?     Can I pass please? 
Kun je even doorrijden?    Could you please move on? 
Rij eens door (rijesdoor!)    Move on please!    
Aan de kant     Out of the way  
Kijk uit!      Watch out! 
Kijk uit joh!     Watch out hey! 
Pas op!      Pay attention! 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bike vocabulary 
 
de fiets     fietsen / to cyle / rijden 
de bakfiets    cargo bike 
de pedalen    pedals, teadle 
opstappen, afstappen    get on or off 
het stuur    sturen / to stear 
de bel     bellen / to ring 
de rem     remmen / to brake 
de versnelling    schakelen / to gear 
de standaard    parkeren / to park 
het slot / de fietsketting / sleutel  de fiets op slot zetten / lock your bike / the key 
het zadel    op de juiste hoogte stellen / adjust your saddle 
de band     oppompen, plakken / to inflate the tyre or repair 
de bagagedrager   opspringen, afspringen / hop on or off 
het kinderzitje    child seat 
de fietstas    inpakken, uitpakken / pack or unpack 
de fietsmand    bicycle basket 
de fietslamp    aanzetten, aandoen, uitzetten, uitdoen / switch on or off 
het zebrapad    oversteken / to cross 
het stoplicht    stoppen, doorrijden / to stop or continue 
richting aangeven, je hand uitsteken indicate direction   
de hoek omgaan   afslaan naar rechts of links 
de haaientanden   voorrang geven / krijgen / give or get precedence 
de politieagent    je legitimeren / legitimize oneself 
het regenpak    aantrekken, uittrekken / rainwear     
de wind     wind mee / tailwind  / tegenwind  / headwind 

 
 
 
 
 

de bagagedrager / 
opspringen, afspringen,  
 

de pedalen / trappen, 
opstappen, afstappen 

het stuur / sturen de bel / bellen, to ring 

het zadel / 
op de juiste hoogte stellen 

de band /  
oppompen, plakken 
 

de fietslamp /  
aandoen, uitdoen 

de rem / remmen 

de fietstas /  
inpakken, uitpakken 

het kinderzitje 



 
Watch Carlo at the bike repair shop / bij de fietsenmaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public transport announcements 
 
U kunt hier overstappen op de lijnen 19 en 14. 
U kunt hier overstappen op streekvervoer. 
Uw plaatsbewijs alstublieft. 
U wordt verzocht uit te stappen.  
U wordt verzocht de trein te verlaten.  
Op het tegenoverliggende spoor vindt u de eerstvolgende trein naar Den Haag. 
 
Deze trein/tram gaat niet verder wegens een technisch probleem. 
Wegens een technische storing rijdt deze trein niet verder, onze excuses voor het ongemak. 
Deze trein rijdt niet wegens een aanrijding met een persoon. 
 
Dit is een bericht voor reizigers naar Schiphol. Wegens werkzaamheden in de tunnel rijden er geen treinen 
maar bussen. U kunt instappen aan de achterzijde van het station. 
 
Dit is een oproep voor reiziger Hans de Vries. U wordt verzocht zich bij de klantenservice te melden. 
 
Vertraging 10 minuten. 
Wegomlegging 
Wegwerkzaamheden 
Wegopbreking 
Stroomstoring 
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