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1 Handig om te weten...
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1.1 Beknopte grammatica
lidwoord

Man. enk.
el
un

(de/het)
(een)

Man. mv.
los
unos

Vr. enk.
la
una

Vr. mv.
las
unas

* de (van) + el = del
a (naar, aan) + el = al
z zHet

z elfstand ig naamwoord

In het algemeen geldt dat zelfstandige naamwoorden die op een -o eindigen mannelijk zijn en de zelfstandige naamwoorden die op een -a eindigen
vrouwelijk.
Een zelfstandig naamwoord dat op een klinker eindigt, krijgt in het meervoud een -s;
een zelfstandig naamwoord dat op een medeklinker eindigt, krijgt in het
meervoud -es;
el cigarrillo
el mes

(sigaret)
(maand)

los cigarrillos
los meses

la guitarra
la ciudad

(gitaar)
(stad)

las guitarras
las ciudades

los reyes =
los padres =
los hijos =

z zHet

1. de koningen
2. de koning en de koningin
1. de vaders
2. de ouders
1. de zonen
2. de kinderen

Beknopte grammatica

* Het mannelijk meervoud kan ook op mannen en vrouwen samen slaan:

Handig om te weten...

z zHet

bijvoeglijk naamwoord

a) De meeste bijvoeglijke naamwoorden eindigen in de mannelijke vorm
op -o; in de vrouwelijke vorm wordt die -o een -a:
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el vino caro
la ropa cara

(de dure wijn)
(de dure kleding)

b) De bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op een -e of een medeklinker
hebben één en dezelfde vorm voor het mannelijk en het vrouwelijk:
un hombre inteligente
(een intelligente man)
una mujer inteligente
(een intelligente vrouw)
un pantalón azul
(een blauwe broek)
una blusa azul
(een blauwe bloes)
c) Bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van aardrijkskundige namen
hebben altijd een vrouwelijke vorm op -a:
holandés – holandesa (Nederlands)
español – española (Spaans)
* Het bijvoeglijk naamwoord staat meestal achter het zelfstandig naamwoord.
* De vorming van het meervoud gaat net als bij de zelfstandige naamwoorden:
los vinos caros
los hombres inteligentes
las blusas azules
* De trappen van vergelijking:
duur
caro
duurder dan
más caro que
het duurst
lo más caro
* De uitgang -ísimo/-ísima geeft een eigenschap aan in een zeer hoge
graad:
altísimo
huizenhoog
carísimo
peperduur
feísimo
foeilelijk
viejísimo
stokoud
z zHet

bijwoord

Een aantal uitzonderingen daargelaten, wordt het bijwoord gevormd door
achter de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord de uitgang
-mente te zetten:
¿Hay un vuelo directo?
Is er een rechtstreekse vlucht?
Sí, éste va directamente.
Ja, deze gaat rechtstreeks.
z zHet

persoonlijk voornaamwoord

Het persoonlijk voornaamwoord (ik/jij/hij/zij enz.) als onderwerp wordt in
het Spaans weinig gebruikt, de werkwoordsuitgangen geven namelijk al aan
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2 Praktische zaken
2.1 Bank

Praktische zaken

Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

¿Dónde hay un banco/una casa de cambio por acá?
donde aj oen bangko/oena kasa de kambieo por aka?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

¿Acá puedo cambiar este ...?
aka poe-edo kambiear este ...?

Kan ik hier pinnen?

¿Se puede pagar con tarjeta de débito/con esta tarjeta?
se poe-ede paĝar kon tarcheta de debieto/kon esta tarcheta?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

¿Se puede sacar dinero con tarjeta de crédito?
se poe-ede sakar dienero kon tarcheta de kredieto?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

¿Cuánto es la comisión?
koeanto es la komiesieon?

Waar moet ik tekenen?

¿Dónde hay que firmar?
donde aj ke fiermar?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

¿Me podría dar billetes más pequeños?
me podriea dar biejetes mas pekenjos?

Bank

Ik zoek een geldautomaat

Spaans-LA.indd 28

Busco un cajero automático
boesko oen kachero aoetomatieko

Wat is het minimum/maximum?

¿Cuál es el mínimo/máximo?
koeal es el mieniemo/maksiemo?

Mag ik ook minder opnemen?

¿También se puede sacar menos?
tambie-en se poe-ede sakar menos?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

Estos son los datos de mi banco en Holanda/Bélgica
estos son los datos de mie bangko en olanda/belchieka

Dit is mijn bankrekeningnummer

Este es mi número de cuenta bancaria
este es mie noemero de koe-enta bangkariea

Ik wil graag geld wisselen

Quisiera cambiar dinero
kiesie-era kambiear dienero
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3 Ontmoetingen

41

3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Bedankt/dank u wel
Geen dank/graag gedaan

De nada/No hay de qué
de nada/no aj de ke

Heel hartelijk dank

Muchísimas gracias
moetsjiesiemas ĝrasieas

Erg vriendelijk van u

Muy amable (de su parte)
moej amable (de soe parte)

Ontmoetingen

Gracias
ĝrasieas

Het was me een waar genoegen

Ha sido un verdadero placer
a siedo oen berdadero plaser

Dank u voor de moeite

Gracias por la molestia
ĝrasieas por la molestiea

Dat had u niet moeten doen

No se hubiera molestado
no se oebie-era molestado

Dat zit wel goed, hoor

z zPardon

Algemeen

No se preocupe
no se preokoepe

Pardon

Disculpe
dieskoelpe

Sorry!

¡Perdón!
perdon!

Sorry, ik wist niet dat ...

Perdone, no sabía que ...
perdone, no sabiea ke ...

Neemt u me niet kwalijk
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Perdóneme
perdoneme
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Ingewanden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

alvleesklier
blaas
blindedarm
dikke darm
dunne darm
hart
kransslagader
lever
long
maag
milt
nier
slokdarm
urineleider

el páncreas
la vejiga
el apéndice
el intestino grueso
el intestino delgado
el corazón
la arteria coronaria
el hígado
el pulmón
el estómago
el bazo
el riñón
el esófago
el uréter

el pangkreas
la bechieĝa
el apendiese
el ientestieno ĝroe-eso
el ientestieno delĝado
el korason
la arteriea koronariea
el ieĝado
el poelmon
el estomaĝo
el baso
el rrienjon
el esofaĝo
el oereter
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