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Wil je graag Snel, Makkelijk en Leuk Spaans Leren. De enige unieke manier 

waarmee je binnen een half jaar elke Spaanse situatie kunt regelen? Neem dan een 

kijkje via www.supergoedspaansleren.nl

http://www.supergoedspaansleren.nl/
http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht


Hoe maak je Spaanse zinnen? – Dit lesdocument hoort bij de lesvideo / audio

• Bekijk de lesvideo: https://youtu.be/WdQyV7t5MbM

• Liever de les in audio-vorm: Gratis Spaanse Les - zinnen maken

Elke zin heeft een werkwoord en een zelfstandig naamwoord + lidwoord nodig. Ik eet brood – (yo) como pan

Hou de werkwoorden bij elkaar. Ik ga een brief schrijven – (yo) voy a escribir una carta

Tarjeta – bankpas

Tarjeta de crédito / tarjeta bancaria – creditcard / bankpas

Begin de zin met de tijdsaanduiding en daarna het werkwoord/persoonsvorm. Dat ligt eraan wat jezelf fijn vindt, je mag ervoor kiezen om alleen de 

vervoegingen van de werkwoorden gebruiken. In principe voeg je een persoonlijk voornaamwoord zoals ik, jij, hij toe als je meer nadruk erop wilt leggen.

Bij ontkenning zet je NO voor de werkwoorden.

No voy a escribir una carta - Ik ga geen brief schrijven

Yo no voy a escribir una carta - Ik ga geen brief schrijven

Met tijdsaanduiding aan het begin van de zin bedoelen we woorden zoals mañana – morgen / ayer – gisteren. Als je deze niet nodig hebt gebruik 

je het natuurlijk niet.

https://youtu.be/WdQyV7t5MbM
https://soundcloud.com/cintha-van-marrewijk/audio-gratis-spaanse-les-zinnen-maken/s-ugqkbrc12rH


Hoe maak je Spaanse zinnen?

Volgorde Spaanse zin: TIJDSAANDUIDING / (PERSOONSVORM) / ONTKENNING / WERKWOORD VERVOEGING / 

ZELFSTANDIG NAAMWOORD / BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

Mañana (nosotros) no vamos a ir a la playa – Morgen gaan we niet naar het strand.

Hay un gato negro – Er is een zwarte kat

Zonder tijdsaanduiding

(Yo) no como pescado – Ik eet geen vis

(Yo) tengo un coche negro – ik heb een zwarte auto

(Yo) no tengo un coche negro – ik heb geen zwarte auto

(Yo) tengo una casa en el campo – ik heb een huis op het platteland

No hace falta – Het is niet nodig / het hoeft niet

Werkwoorden en alles wat je nodig hebt in het dagelijkse Spaanse leven of voor als je op vakantie bent leer je via 

www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht

1. Beginners als je nog niets weet in het Spaans of een beetje.

2. Semi-Gevorderden als je de werkwoorden kunt vervoegen in de Tegenwoordige Tijd in het Spaans.

3. Gevorderden als je meerdere tijden in het Spaans kent. (Alles in het Spaans).

http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht


Vragende voornaamwoorden

Quién kjen Wie

Qué ke Wat

Dónde donde Waar

Cómo komo hoe

Por qué porke Waarom

Porque por ke Omdat

Cuándo kwando Wanneer

Cuál  kwaal Welke

Cuánto kwanto Hoeveel

Tilde – accent / streepje op de letters. 

EXTRA: Altijd als je in het Spaans een accent / tilde ziet staan op een woord dan ligt daar de klemtoon. Een goed voorbeeld is adiós. 

De klemtoon ligt op de O. Dus je zegt adiOs en niet aDIos met de klemtoon op DI wat veel Nederlanders / Vlamingen nog wel eens willen doen.



¿Quién es esa mujer? Kjen es esa moeger Wie is die mevrouw?

¿Qué tal? / Cómo estás? Kè tal / Komo estas Hoe gaat het? / Hoe gaat het met jou?

¿Dónde trabaja José? Donde trabaja gosé Waar werkt José?

¿Cómo te llamas (tú)? Komo te jamás (toe) Hoe heet jij?

No hace falta no asse falta Het is niet nodig / het hoeft niet

¿Por qué vives en España? Por kè bibes in Espanja Waarom woon jij in Spanje?

Porque me gusta España. Porkè me goesta Espanja Omdat ik van Spanje houd.

Ladrar ladrar blaffen

Seguimos sekiemos (zachte k) We gaan door.

¿Cuándo vas de vacaciones? Kwando bas de bakacjonnes Wanneer ga je op vakantie?

¿Cuál coche es el tuyo? / Cuál es tu coche) Kwal kotje es el toejo / Kwal es toe kotje Welke auto is van jou?

Beber beber drinken

¿Cuánto cuesta? Kwanto kwesta Hoeveel kost het?



We zitten in het restaurant:

¿Tiene una mesa para dos personas? Tjenne oena messa para dos personas Heeft u een tafel voor 2 personen?

¿Tienes una mesa para dos? Tjennes oena messa para dos Heb je een tafel voor 2?

He reservado una mesa para cuatro. Ee reserbado oena messa para kwatro Ik heb een tafel gereserveerd voor 4.

Están locas estan lokas ze zijn gek

¿En cuál nombre está la reserva? In kwaal nombre esta la reserba Op welke naam staat de reservering?

¿Bajo que nombre está la reserva? Baggo kè nombre esta la reserba Onder welke naam staat de reservering?

¿Me das la carta por favor? Me daas la karta por fabor Geef je mij de kaart alsjeblieft?

¿Me da la carta por favor? Me daa la karta por fabor Geeft u mij de kaart alsjeblieft?

¿Me puede dar la carta por favor? Me pwede daar la karta por fabor Kunt u mij de kaart geven alstublieft?

¿Puede darme la carta por favor? Pwede daarme la karta por fabor Kunt u mij de kaart geven alstublieft?



¿Hay menú del día? aai menoe del dieja Is er een dagmenu?

¿Qué me recomienda? Kè me rekomjenda Wat beveelt u mij aan?

¿Qué me recomienda de la carta? Kè me rekomjenda de la karta Wat beveelt u mij aan van de kaart?

¿Qué me recomienda para comer? Kè me rekomjenda para komer Wat beveelt u mij aan om te eten?

Quiero pagar la cuenta kjerro pagar la kwenta Ik wil de rekening betalen

¿Cuánto le debo? kwanto le debo Hoeveel ben ik u verschuldigd?

Muchas gracias moetjas gracias Heel erg bedankt.

Muchísimas gracias moetjisimas gracias (klemtoon op de 1e i) Heel erg bedankt (overtreffende trap).

Hasta la próxima asta la proksima Tot de volgende keer

Adiós adiejos (klemtoon op de O) Daag

Ha estado todo muy bien / rico a estado todo moei bjen / riko Het was allemaal erg lekker

Wil je graag Snel, Makkelijk en Leuk Spaans Leren. De enige unieke manier waarmee je binnen een half jaar elke Spaanse situatie kunt regelen? 

Neem dan een kijkje via www.supergoedspaansleren.nl

http://www.supergoedspaansleren.nl/cursussen-overzicht

