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Tabel: prestatieoverzicht van de geteste vertaaldiensten  

 

In onderstaand overzicht staan alle geteste vertaaldiensten genoemd met de voorbeeldzinnen en de vertalingen. 

Conclusie is dat je beter niet blindelings kunt vertrouwen op deze gratis diensten… 

Deze tabel hoort bij Management Support Magazine, april 2010.  

Zin/woord 
 

Vertaaldienst 

Het vertalen van 
deze tekst heeft 

totaal geen zin. 

 

Ik wil graag drie 
biertjes, twee 

fluitjes Heineken 

en één Amstel 
Light in een 

tulpglas. 
 

Bart zuigt 
alle verhalen 

uit zijn duim. 

 

Gezellig 
 

I don't feel like 
going out tonight. 

 

Babelfish 
(Yahoo) 

 

Translating this text 
has totally no 

sense. 

 

I want gladly three 
biertjes, two whistles 

Heineken and one 

Amstel Light in a 
tulip glass. 

 

Bart suck all 
tales from its 

inch. 

 

sociable 
 

Ik voel niet als 
vanavond het 

uitgaan. 

 

Babylon 8  
 

The translation of 
the text has 

completely 
pointless. 

 

I would like to make 
three biertjes, 

Heineken and on or 
two Amstel Light in a 

tulpglas. 

 

Bart will suck 
all stories are 

from an inch. 
 

Bijwoord: sociably, 
in a friendly 

manner; festively, 
merrily; 

comfortably, cozily 

Adjectief: sociable, 
friendly; merry, 

festive; homy, 
comfortable, cozy 

 

Ik zou niet willen 
gaan vanavond. 

 

Elanlanguages The translation of I have three beers, Bart suck all cozy I Don&#39;t Feel 
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 this text has no 
meaning. 

 

two whistles 
Heineken and Amstel 

Light in a tulip glass. 

 

the stories 
from his 

thumb. 

 

 Like Going out 
vanavond. 

 

Freetranslation 

 

The translating of 

this text has totally 

no sense. 
 

I want gladly three 

beers, two flutes 

Heineken and one 
Amstel Light in a 

tulip glass. 
 

Sucks bears all 

stories out its 

thumb. 
 

pleasant 

 

Ik voel zoals gaan uit 

vanavond niet. 

 

Google Vertaal 

 

The translation of 

this text has no 
meaning. 

 

I have three beers, 

two whistles 
Heineken and Amstel 

Light in a tulip glass. 

 

Bart sucks all 

the stories 
from his 

thumb. 

 

cozy (+ allerlei 

bijvoegelijke 
naamwoorden) 

 

I Don't Feel Like 

Going out vanavond. 
 

Oddcast 
 

The translation of 
this text has no 

meaning. 
 

I have three beers, 
two whistles 

Heineken and Amstel 
Light in a tulip glass. 

 

Bart sucks all 
the stories 

from his 
thumb. 

 

cozy 
 

I Don't Feel Like 
Going out vanavond. 

 

Systranet 
 

Translating this text 
has totally no 

sense. 

 

I want gladly three 
biertjes, two whistles 

Heineken and one 

Amstel Light in a 
tulip glass. 

 

Bart suck all 
tales from its 

inch. 

 

sociable 
 

Ik voel niet als 
vanavond het 

uitgaan. 

 

Van Dale 
Drietalig 

woordenboek 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

duim > iets uit 
zijn duim 

zuigen > 
dream 

something up 

 

enjoyable, 
pleasant, sociable, 

entertaining, 
convivial, 

companionable 

 

n.v.t. 
 

Van Dale online 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

idioom 
(figuurlijk) iets 

uit zijn duim 

enjoyable, 
pleasant, sociable, 

entertaining, 

n.v.t. 
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zuigen: 
dream/make 

something up, 

fabricate/manu
facture/invent 

something, 
spin a yarn, 

tell a tall tale 
 

convivial, 
companionable 

 

Vertalen.nu 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

homy, close, 

intimate, inmost, 

innermost, personal 
 

n.v.t. 

 

Woordenboek 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

homy 

 

n.v.t. 

 

Woordvertaling 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

homy 
 

n.v.t. 
 

Worldlingo 

 

Translating this text 

has totally no 
sense. 

 

I want gladly three 

biertjes, two fluitjes 
Heineken and one 

Amstel Light in a 
tulpglas. 

 

Bart suck all 

tales from its 
inch. 

 

sociable 

 

Ik voel niet als 

vanavond het 
uitgaan. 

 

Vertaalbureau 
 

There is absolutely 
no point in 

translating this 

piece of text. 
 

Three beers, please: 
two Heinekens in 

flute glasses and one 

Amstel Light in a 
tulip glass. 

 

Bart is always 
telling tall 

tales. 

 

Well, this is nice. 
(vertaling van de 

uitroep, niet het 

woord) 
 

Ik heb geen zin om 
vanavond uit te 

gaan. 

 

 


