
Spaans op één A4

een idee van www.ideacompany.nl

pers. v.n.w.
ik : yo
jij : tu
U : usted
hij : el
zij : ella
wij : nosotros
jullie : vosotros
zij : ellos

regelmatig werkwoord: hablar
(praten) uitgang -ar. Hetzelfde 
geldt voor werk-woorden met 
uitgang op 
-er en -ir
hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

vervoeging zijn       hebben
soy tengo
eres tienes
es         tiene
somos tenemos
soys teneis
son tienen

zinsstructuur: in feite hetzelfde als NL 
onderwerp + ww + rest van de zin. 
Het Spaans is flexibeler, dat is dus juist 
gemakkelijker.

Grammatica-regels
Bijv. nw komt voor het zelfst. 
n.w. en is per geslacht anders:
mannelijk bv buenos hombres
vrouwelijk bv buenas mujeres

Pers. v.n.w. hoef je niet te 
gebruiken. Vamos a la playa, 
we gaan naar het strand. 

regels over meervoud: 
-s of -es erachter

uitspraakregels t.o.v. het 
Nederlands:
Elke letter wordt uitgesproken. 
bijzonderheden: 
ll (dubbel l) spreek uit j 
ñ = nj , v = b , j = g , z = th
h als 1e letter: stom (hola = ola)
c: afhankelijk van wat erna komt: 
cinco = thinko, ch als in Engels

aanwijzen
Deze: este / esta
Mv: estos / estas
Die: ese / esa
Mv: esos / esas
Esa es tu mesa
Dat is jouw tafel

lidwoorden
el jardin – los jardines
la casa – las casas
een: un en una

ja : si 
nee : no
graag : por favor
goed! : muy bien

mens: ser humano

kind: niño
vader: padre
moeder: madre
jongen: chico
meisje: chica
geld: dinero
wereld: mundo
liefde: amor
vriend: amigo

angst: miedo
blijheid: alegría
boosheid: enojo

huis: casa
tafel: mesa
stoel: silla
bed: cama
brood: pan
water: agua
wijn: vino
bier: cerbeza
auto: coche
fiets: bici
trein: tren
winkel: tienda
stad:  cuidad
dorp: pueblo

Links: izquierda
Rechts: derecha
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begroeten
hallo: hola
goedemorgen: buenos díasg
goedenavond: buenas noches
dank je wel: gracias
alsjeblieft: por favor
sorry: lo siento

Vragen
Wie? Quién?
Wat? Qué?
Waar? Dónde?
Wanneer? Cuándo?
Hoe? Cómo?
Waarom? Por qué?

bijvoeglijke v.n.w. 
mooi: hermosa, guapo
lekker: bueno
groot: grande 
klein: pequeño
warm: caliente
koud: frio

voorzetsels
in: a dentro
op: encima
onder: a bajo
uit: a fuera
met: con
tussen: entre
voor: por (reden) 

para (doel)

na: después
achter: detrás
boven: arriba
naast: al lado
bij: cerca
naar: a
en: y
zonder: sin

kalender
maandag: lunes
dinsdag: martes
woensdag: miércoles
donderdag: jueves
vrijdag: viernes
zaterdag: sábado
zondag: domingo
uur: hora
dag: día
week: semana
maand: mes
jaar: año
gisteren: ayer
vandaag: hoy
morgen: mañana
altijd: siempre
nooit: nunca
soms: a veces

werkwoorden
zijn: ser | estar
hebben: haber
gaan : ir
willen : querer
moeten: deber | tener que

kunnen: poder
durven: atreverse
lopen: andar
praten: hablar
kopen: comprar
betalen: pagar
drinken: beber
eten: comer
reizen: viajar
wonen: vivir
werken: trabajar
zorgen: cuidar
koken: cocinar
slapen: dormir
dansen: bailar
zingen: cantar
schrijven: escribir
luisteren: escuchar

tellen
1: uno
2: dos
3: tres
4: cuatro
5: cinco
6: séis
7: siete
8: ocho
9: nueve
10: diez
11: once
12: doce
13: trece

14: quatorce
15: quince
16: dieciséis
17: diecisiete
18: dieciocho
19: diecinueve
20: veinte
21 : veintiún
30: treinta
40: quarenta
50: cinquenta
100: cien
1000: mil

bijwoorden
nu: ahora
straks: luego
bijna: casi
misschien: quizas
duidelijk: claro
ook: tambien

bijwoorden
overal: por todo lados
ergens: por algun lado
nergens: en ningun lado
iemand: algiuén
niemand: nadie
iedereen: todos
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Print de pagina’s 1 en 2 en steek het in een mapje. Het is bedoeld als 

handig naslagwerk om, aangevuld met je eigen kennis van taal, er zinnetje 

mee te maken. Let op, niet voor perfectionisten!

Voorbeeldzinnetjes:

Hij komt uit Nederland Él viene de Holanda.

Ik wil graag een witte wijn Me gustaría un vino blanco

Waar is dit treinstation? Dónde está este estación?

Wij moeten 3 uren praten Tenemos que hablar tres horas

Morgen gaan we naar Madrid Mañana nos vamos a Madrid

De appels liggen op tafel Las manzanas están encima de la mesa

Wat kost het bier/de wijn? ¿Cuánto questa la cerbeza/el vino?

Hoe gaat het met jou? ¿Cómo estás?

Hoe gaat het met u? ¿Cómo está usted?

Maak nu je eigen zinnetjes!

Gebruik daarbij het A4-tje én de woorden die je om je heen ziet, op 

gebouwen, menukaarten, reclameborden, etc.

Schrijf essentiële woorden die je miste op het A4-tje op, die hoor ik graag 

later van je.

Ik wens je een hele fijne vakantie in Spanje of Zuid-Amerika!


