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BIDIRECCIONALIDAD 

Ejercicio 1 

 

Realizar la traducción a vista del texto siguiente, en el que hay partes en neerlandés y partes 

en español. 

 

Mi hermana es alérgica a los frutos secos y 

al calabacín. Es necesario que tenga 

cuidado. 

 

 De boerderij werd getroffen door een zwaar 

onweer. De kippen kakelden de hele buurt 

wakker.  

Me cuesta imaginar un mundo sin guerras e 

injusticia.  

 

 Onderzoek heeft aangetoond dat mensen 

makkelijker een taal leren als ze het gevoel 

hebben dat die taal nuttig of populair is.  

Habíamos quedado a las 8 en el cine, pero 

me dejó plantada. 

 

 Toen haar vriend het na vijf jaar uitmaakte, 

was ze ziek van liefdesverdriet.  

La ONU se ha reunido para hablar de las 

olas de calor que afectan a nuestro 

continente. 

 

 Met knikkende knieën vertrok ik naar mijn 

mondeling examen.  

Padece una enfermedad renal crónica, por lo 

que no puede beber alcohol en absoluto. 

 

 Het waterpeil van de Rijn daalt met rasse 

schreden, een drama voor de fauna en flora.  

Me puso los cuernos durante su Erasmus en 

Roma, nunca podré perdonárselo. 
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 De dokters dachten dat ze zou genezen, 

maar de laatste tijd gaat haar gezondheid 

zienderogen achteruit. 

Mientras bailaba en la discoteca, un tipo no 

dejó de seducirme. 

 

 Jaar na jaar trekt het onderwijs aan de 

alarmbel over het lerarentekort. 

El cambio climático generará una nueva 

crisis migratoria. Los Estados miembros 

deben prepararse. 

 

 Onze stewardess was niet het scherpste mes 

in de lade, ze gaf mij meermaals te weinig 

wisselgeld terug. 

No se sabe quién ganará las próximas 

elecciones, todos los partidos se ponen las 

pilas. 

 

 Ik heb een hele dure levensstijl, mijn 

koffieverslaving alleen al kost stukken van 

mensen. 

La compañía invirtió miles de millones en 

coches de empresa. Ahora el director 

ejecutivo teme tener que sustituirlos todos 

por coches eléctricos. 

 

 De walrus werd afgemaakt omdat 

opdringerige fans haar niet met rust lieten, 

een hartverscheurend verhaal. Het beestje 

krijgt een standbeeld in Oslo. 
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Soluciones 

 

Mi hermana es alérgica a los frutos secos y 

al calabacín. Es necesario que tenga 

cuidado. 

Mijn zus is allergisch aan noten en 

courgettes. Ze moet voorzichtig zijn. 

La granja se vio afectada por una fuerte 

tormenta. Las gallinas despertaron a todo 

el vecindario con su cacareo. 

De boerderij werd getroffen door een zwaar 

onweer. De kippen kakelden de hele buurt 

wakker.  

Me cuesta imaginar un mundo sin guerras e 

injusticia.  

Een wereld zonder oorlog en onrecht kan 

ik me moeilijk inbeelden.  

Unas investigaciones han revelado que las 

personas aprenden más fácilmente un 

idioma si lo consideran útil o popular. 

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen 

makkelijker een taal leren als ze het gevoel 

hebben dat die taal nuttig of populair is.  

Habíamos quedado a las 8 en el cine, pero 

me dejó plantada. 

We hadden om 20 u afgesproken aan de 

cinema, maar hij liet me zitten.  

Cuando su novio rompió con ella después 

de cinco años, no sabía cómo superar el 

desamor.  

Toen haar vriend het na vijf jaar uitmaakte, 

was ze ziek van liefdesverdriet.  

La ONU se ha reunido para hablar de las 

olas de calor que afectan a nuestro 

continente. 

De VN is samengekomen om het te 

hebben over de hittegolven die ons 

continent treffen.  

Temblando de estrés, me fui al examen 

oral. 

Met knikkende knieën vertrok ik naar mijn 

mondeling examen.  

Padece una enfermedad renal crónica, por lo 

que no puede beber alcohol en absoluto. 

Door haar chronische nierziekte, mag ze 

geen druppel alcohol drinken. 

El nivel del agua del Rin está bajando 

rápidamente, una tragedia para la fauna 

y la flora. 

Het waterpeil van de Rijn daalt met rasse 

schreden, een drama voor de fauna en flora.  

Me puso los cuernos durante su Erasmus en 

Roma, nunca podré perdonárselo. 

Tijdens zijn Erasmus in Rome heeft hij 

me bedrogen, dat kan ik hem nooit 

vergeven.  
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Los médicos pensaron que se recuperaría, 

pero últimamente ha ido empeorando. 

De dokters dachten dat ze zou genezen, 

maar de laatste tijd gaat haar gezondheid 

zienderogen achteruit.  

Mientras bailaba en la discoteca, un tipo no 

dejó de seducirme.  

Toen ik was aan het dansen was in de 

discotheek, probeerde een kerel me de 

hele tijd te versieren.  

Año tras año, el sector educativo dispara 

las alarmas sobre la escasez de profesores. 

Jaar na jaar trekt het onderwijs aan de 

alarmbel over het lerarentekort. 

El cambio climático generará una nueva 

crisis migratoria. Los Estados miembros 

deben prepararse. 

Door de klimaatverandering zal er een 

nieuwe migratiecrisis ontstaan. De 

lidstaten moeten zich voorbereiden. 

La azafata no era tan inteligente, me 

devolvió insuficiente cambio varias veces. 

Onze stewardess was niet het scherpste mes 

in de lade, ze gaf mij meermaals te weinig 

wisselgeld terug.  

No se sabe quién ganará las próximas 

elecciones, todos los partidos se ponen las 

pilas. 

Niemand weet wie de volgende 

verkiezingen zal winnen, alle partijen 

zetten hun beste beentje voor.  

Tengo un estilo de vida muy caro, tan sólo 

mi adicción al café es muy costosa. 

Ik heb een hele dure levensstijl, mijn 

koffieverslaving alleen al kost stukken van 

mensen.  

La compañía invirtió miles de millones en 

coches de empresa. Ahora el director 

ejecutivo teme tener que sustituirlos todos 

por coches eléctricos. 

Het bedrijf investeerde miljarden in 

bedrijfsauto's. Nu vreest de CEO dat hij 

ze allemaal zal moeten vervangen door 

elektrische wagens. 

La morsa fue sacrificada porque los 

aficionados intrusos no la dejaban en paz, 

una historia descorazonadora. El animal 

recibe una estatua en Oslo. 

De walrus werd afgemaakt omdat 

opdringerige fans haar niet met rust lieten, 

een hartverscheurend verhaal. Het beestje 

krijgt een standbeeld in Oslo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            


