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Inhoud: 

• Volg: Social Media en vragen & antwoorden – pag. 2

• Lesvideo: – het werkwoord hablar + extra zinnen – pag. 3 - Klik HIER

• Lesdocument: - het werkwoord hablar + extra zinnen – pag. 4 t/m 7

• Oefening: – het werkwoord hablar – pag. 8

• Antwoord oefening: - Kijk je oefening na - pag. 9

• Podcast: - het werkwoord hablar + extra zinnen + oefening – pag. 10 – Klik HIER

• Luisterspel: - extraatje – pag. 10 – Klik HIER

• Antwoorden luisterspel en bijbehorende tekst – pag. 11 + 12

• LIVE Spaanse Les: zondag 6 november 2022 om 10:00 uur We oefenen deze les: hablar + extra zinnen – Link pag.12

1.

https://youtu.be/jSyuqbweUB4
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/765264692/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&signature=c584eef949c9b401af2cdf595ecf89e03c78e24fd1a9cb30e59c8522b198d50f
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/podcast-challenge-praat-spaans-voor-deze-zomer/s-jtyjDB9Vivy?si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/podcast-challenge-praat-spaans-voor-deze-zomer/s-jtyjDB9Vivy?si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/luisterspel-gedag-zeggen/s-NkKUcufEPov?in=cintha-van-marrewijk/sets/luisterspel-maandabonnement/s-AFbzzbw1pkK&si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/luisterspel-gedag-zeggen/s-NkKUcufEPov?in=cintha-van-marrewijk/sets/luisterspel-maandabonnement/s-AFbzzbw1pkK&si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://us06web.zoom.us/j/86748083772
https://us06web.zoom.us/j/86748083772


Volg:

• Besloten groep - Facebook: www.facebook.com/groups/gratisspaanselessen

• LIVE + Spaanse lesjes via Facebook: www.facebook.com/supergoedspaansleren

• LIVE + Spaanse lesjes via Instagram: www.instagram.com/cintha_supergoedspaansleren.nl/

• YouTube: www.youtube.com/cintha_supergoedspaansleren

• Reviews Google:                                         - 4.7 ster via https://g.page/supergoedspaansleren/review?mt

• Blogs: www.supergoedspaansleren.nl/blogs

• Vragen over zoom / cursuswebsite etc.: www.supergoedspaansleren.nl/vragen
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http://www.facebook.com/groups/gratisspaanselessen
http://www.facebook.com/supergoedspaansleren
http://www.instagram.com/cintha_supergoedspaansleren.nl/
http://www.youtube.com/cintha_supergoedspaansleren
https://g.page/supergoedspaansleren/review?mt
http://www.supergoedspaansleren.nl/blogs
http://www.supergoedspaansleren.nl/vragen
https://g.page/supergoedspaansleren/review?mt


De simpele stapjes* zijn altijd bij elke les van de Online Beginners + Online Semi-Gevorderden:

Vergelijk alsjeblieft mijn unieke bijzondere lessen in 60 uur Spaans spreken NIET met een standaard ´ouderwetse` lesmethode

1. Kijk de lesvideo en luister naar de Spaanse + de Nederlandse begeleider

2. Pak het lesdocument erbij

3. Lees dit lesdocument nog een keer

4. Maak de oefening

5. Kijk de oefening na

6. Luister de podcast

7. Luister en beantwoord de vragen in het EXTRA luisterspel

8. Doe mee met de Gratis LIVE Spaanse Les: Zondag 6 november om 10:00 uur – Heb je vragen over hoe zo´n online 

klaslokaal via ZOOM werkt, zie onderdeel 4 bij www.supergoedspaansleren.nl/vragen

* Je merkt dat je ALLES 7x herhaalt en daarom maakt het niet uit wat jouw leeftijd is, iedereen leert makkelijk Spaans en 

onthoud het supergoed.3.

http://www.supergoedspaansleren.nl/vragen


De Spaanse regelmatige werkwoorden kun je verdelen over 3 groepen:

- AR / - ER / - IR

Deze Gratis Spaanse Challenge leer ik je een werkwoord. Iets wat ik NOOIT GRATIS weg geef. Want ik leer je ALLES wat je nodig hebt 

in het dagelijkse Spaanse leven en voor op vakantie in Spanje met de Online Beginners + Online Semi-Gevorderden. Dat zijn mijn 2 

allerbeste unieke cursussen en waarmee je Snel, Makkelijk & Leuk Spaans leert in 60 uur. – Mijn SUCCES GEGARANDEERD 

cursussen met Levenslang Toegang en altijd hulp! En altijd een Nederlandse- + een Spaanse begeleider.

Ik leer je makkelijk Spaans praten. En natuurlijk kun jij geen goede Spaanse zinnen maken als je NIET kunt vervoegen. En dat leer ik je 

deze Gratis Spaanse Challenge: Spreek Spaans deze Winter met voor nu alleen een – AR werkwoord:

We gaan deze Challenge starten halverwege de Online Beginnerscursus met een –AR werkwoord. Uiteraard begin je bij de ECHTE 

Beginnerscursus bij het alfabet en de uitspraak. En bij les 4 kun je al een klein gesprekje voeren. 

Voorbeeld: - ER werkwoord zoals COMER – eten

Voorbeeld: - AR werkwoord zoals PAGAR – betalen (spreek uit pagar met G als zachte K, zoals gracias) www.supergoedspaansleren.nl4.

http://www.supergoedspaansleren.nl/


Ik praat

Jij praat

Hij / zij / u praat

Wij praten

Jullie praten

Zij / u (meervoud) praten

Yo hablo

Tú hablas

Él / ella / usted habla

Nosotros hablamos

Vosotros habláis

Ellos / ellas / ustedes hablan

Jo ablo

Toe ablas

El / eja / oestèd abla

Nosotros ablamos

Bosotros ablaais

Ejos / ejas / oestedes ablan

Werkwoorden leren vervoegen is absoluut noodzakelijk, want dan kun je zinnen maken. En dit is puur 

stampwerk, er is geen logische uitleg. 

Dus schrijf op, maak een spiekbriefje. Loop door je huis en zeg het werkwoord in je hoofd. Plak je spiekbriefje 

op de wc, in de keuken, op de tv. Maak een video met je mobiel en zeg het werkwoord hardop tegen je camera. 

En plaats deze in onze Besloten Facebook Groep: www.facebook.com/groups/gratisspaanselessen

Volg ook www.facebook.com/supergoedspaansleren of www.instagram.com/cintha_supergoedspaansleren.nl/

en via You Tube Cintha Supergoed Spaans Leren ga ik altijd LIVE en kun je vragen stellen. 
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http://www.facebook.com/groups/gratisspaanselessen
http://www.facebook.com/supergoedspaansleren
https://www.instagram.com/cintha_supergoedspaansleren.nl/
http://www.youtube.com/cintha_supergoedspaansleren


Goedemorgen / goedendag

Goedenavond

Hallo

Hoe heet je?

Hoe heet u?

Ik heet ...

Hoe oud ben je?

Aangenaam

Hallo, leuk u te ontmoeten

Tot ziens

Veel plezier!

Tot de volgende keer

Tot ziens en goede reis

Tot morgen

Buenos días

Buenas noches

Hola

Cómo te llamas?

Cómo se llama?

Me llamo ...

Cuántos años tienes?

Mucho gusto

Hola, mucho gusto / Encantado(a)

Adiós

¡Qué lo pase bien!

Hasta la próxima

Adiós y buen viaje

Hasta mañana

Bwenos diejas

Bwenas notjes

Ola

Komo te jamas

Kome se jama

Me jamo

Kwantos anjos tjennes

Moetjo goesto

Ola, moetjo goesto / enkantado(a)

Adiejos

Ke lo passe bjen

Asta la proksima

Adiejos ie bween biejagge

Asta manjana

Extra zinnen / woorden. Schrijf op wat voor jou belangrijk is om te onthouden.
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Supergoed Spaans Leren, de enig unieke manier om Snel, Makkelijk en Leuk Spaans te leren:

Mijn naam is Cintha van Marrewijk, 25 jaar geleden leerde ik binnen 4 maanden Spaans. Sinds 2016 heb ik dat mogelijk gemaakt 

voor iedereen. En krijgt iedereen 2 begeleiders, een Spaanse en een Nederlandse. De meeste mensen die met mij meedoen zijn 

35 jaar en ouder tot wel 87 jaar. Veel mensen hebben dyslexie en zij spreken ook binnen 30 uur Spaans, want mijn lessen zijn 

uniek, bijzonder en anders. Vergelijk mijn super lessen alsjeblieft niet met een standaard ´ouderwetse` lesmethode.

Ik woon in Spanje en elke keer als ik in een situatie kwam waarbij ik dacht: Hé dit heb je nodig in het dagelijkse Spaanse leven, 

hier MOET ik een les van maken. En hoe ga je het snel onthouden. Makkelijke stapjes maken, een leuke les. En geen verdwaal in

grammatica of ellendig saai huiswerk, dat is superbelangrijk.

Het mooie is dat alles online is, 24 uur per dag kun je inloggen en je lessen doen. En met deze lessen die leuk zijn en niet saai 

leer je alleen wat je nodig hebt in Spanje. Nooit meer sta je met je mond vol tanden. Volledig zelfstandig kun je alles regelen 

in Spanje En het belangrijkste: ik laat je NOOIT verdwalen in de grammatica. En wij helpen je altijd. SUCCES GEGARANDEERD 

en levenslang toegang.

www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht voor de Online Beginners / Online Semi-Gevorderden / Online 

Gevorderden.

Un beso Cintha

info@supergoedspaansleren.nl
7.

http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht
mailto:info@supergoedspaansleren.nl


OEFENING:

Kijken of het al gelukt is om het werkwoord in je hoofd te stampen: 

Het werkwoord HABLAR – uitspraak: ablaar – praten

Vul in en probeer de zinnen te vertalen: 

1. ¿Vosotros ……….. inglés?

2. Yo ……………español

3. ¿Tu no ………………..alemán?

4. Ellos ………………….francés

5. Nosotros no ………………holandés

6. ¿Usted ………………..otro idioma?

A.s zondag 6 november om 10:00 uur oefenen we nog veel meer tijdens de Gratis LIVE Spaanse Les. Je hebt alleen 

internet nodig. Hasta el domingo.

8.
www.supergoedspaansleren.nl

http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/smalltalk/praktische-tips.html
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/smalltalk/praktische-tips.html
http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht


Antwoord OEFENING:

Het werkwoord HABLAR – uitspraak: ablaar – praten

Vul in en probeer de zinnen te vertalen.

1. ¿Vosotros …habláis…….. inglés? – Praten jullie Engels?

2. Yo …hablo…………español – Ik praat Spaans.

3. ¿Tú no ……hablas…………..alemán? - Praat jij geen Duits?

4. Ellos ……hablan…………….francés. – Zij praten Frans.

5. Nosotros no ……hablamos…………holandés – Wij praten geen Nederlands.

6. ¿Usted ……habla…………..otro idioma (andere taal)? – Praat u een andere taal?

Yo hablo

Tú hablas

Él / ella / usted habla

Nosotros hablamos

Vosotros habláis

Ellos / ellas / ustedes hablan

9.
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http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/smalltalk/praktische-tips.html
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/smalltalk/praktische-tips.html
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Podcast:

Luister goed, Klik HIER. Je merkt dat deze simpele stapjes (horen, zien, luisteren, schrijven, lezen, herhalen van 

hetgeen je moet weten) ervoor zorgen dat je elk onderdeel keer op keer herhaalt, waardoor je het snel onthoudt. 

Luister goed naar deze podcast en probeer ook de bijbehorende oefening te doen.

Extraatje uit de Jaarcursus:

Luisterspel: Klik HIER

Probeer de Spaanse tekst op te schrijven en dan te vertalen en de 2 vragen te beantwoorden. De antwoorden vind je 

op bladzijde 11.

10.
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https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/podcast-challenge-praat-spaans-voor-deze-zomer/s-jtyjDB9Vivy?si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/luisterspel-gedag-zeggen/s-NkKUcufEPov?in=cintha-van-marrewijk/sets/luisterspel-maandabonnement/s-AFbzzbw1pkK&si=07be245f3931457ba8af9bcccd72417c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht


Luisterspel: Gedag zeggen

Pregunta 1: A donde va Pedro en autobús?

Pregunta 2: Qué va a hacer Marcos?

+  Hola Pedro, qué tal?

- Buenas tardes Marcos, estoy muy bien, y tú?

+  Yo también estoy bien, gracias.

- ¿Y qué vas a hacer ahora?

+  Voy a ir a comprar comida, y tú?

- Yo estoy esperando al autobús para ir a Madrid.

+  Uy, que lejos! ¿Y para que vas a ir a Madrid?

- Porque voy a ver a mi familia.

+  Qué guay! Espero que lo pases genial.

- Muchas gracias! Hasta la próxima.

+  Adiós!

Dit luisterspel is spel is moeilijk. 

• Vind je het veel te moeilijk, luister en lees tegelijkertijd mee. En lees daarna de 

vertaling. Hier leer je ontzettend veel van. 

Ben je wel al iets verder met het Spaans:

• Probeer eerst te luisteren en de vragen te beantwoorden. 

• Een goede oefening is ook als je daar al aan toe bent. 

• Luister, schrijf het Spaans op en vertaal deze in het Nederlands.
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Luisterspel: Gedag zeggen

Vraag 1: Waar gaat Pedro heen met de bus?

Vraag 2: Wat gaat Marcos doen?

+  Hallo Pedro, hoe gaat het?

- Goedemiddag Marcos, heel goed, met jou?

+  Met mij gaat het ook goed, dank je wel.

- Wat ga je doen?

+  Ik ga eten kopen, en jij?

- Ik ben aan het wachten op de bus om naar Madrid te gaan.

+  Oef, wat ver, en wat ga je daar doen?

- Ik ga mijn familie bezoeken.

+  Wat cool! Heel veel plezier.

- Dank je wel, tot de volgende keer.

+  Doei!
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Gratis LIVE Spaanse Les via ZOOM:

Zondag 6 november om 10:00 uur oefenen we deze les via de chat. Alleen internet nodig. En je kunt ook al je vragen 

stellen.

Je hebt alleen internet nodig. Geen camera / microfoon. 1.000 mensen kunnen meedoen, dus zorg dat je op tijd in de klas bent.

Niemand die jou ziet. Alleen maar super grappig en gezellig om mee te doen. We oefenen via de chat en ik vertel uiteraard nog

veel meer.

Vragen beantwoord ik ook allemaal. En ik doe je een geweldig uniek aanbod die alleen geldig is op Zondag 6 november 2022 

– Dus zorg dat je aanwezig bent als je Snel, Makkelijk & Leuk Spaans wilt leren. En weet dat je deze Winter Spaans kunt 

spreken. – Succes gegarandeerd. Alleen maar de kleine simpele stapjes volgen.

LINK ZOOMLES: https://us06web.zoom.us/j/86748083772

Meeting ID: 86748083772

Password: 0000 (4 nullen)

Wil je graag meer uitleg over de ZOOM klas zie onderdeel 4: www.supergoedspaansleren.nl/vragen

https://us06web.zoom.us/j/86748083772
http://www.supergoedspaansleren.nl/vragen

