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Woord vooraf
Al ruim 90 jaar kun je je met Wat & Hoe Taalgidsen verstaanbaar
maken in vele talen. Dat betekent niet dat de gidsen inmiddels hoogbejaard zijn. Met de huidige generatie gidsen kun je vragen naar de
beschikbaarheid van wifi, plekken om je telefoon op te laden of waar je
geheugenkaartjes kunt kopen voor je camera. Ook zijn vele taalgidsen
inmiddels als app beschikbaar voor Android en iOS. Sommige apps
bevatten beluisterbare uitspraak die je kunt laten horen aan je gesprekspartner. En er zelf mee oefenen kan natuurlijk ook!
De Wat & Hoe Taalgidsen staan bekend om de vele handige zinnetjes
die je kunt gebruiken in een hotel, restaurant of gewoon op straat. Bij
alle zinnen zie je meteen hoe je ze moet uitspreken. Er zijn praktische
tekeningen waarop je ook kunt aanwijzen wat je nodig hebt. Achterin
staan woordenlijsten in beide richtingen die van pas kunnen komen om
snel even een woord op te zoeken. Wil je meer weten over de grammatica, dan kun je voorin daarover een beknopte praktische uitleg vinden.
De gidsen zijn in samenwerking met Van Dale tot stand gekomen.
Wat & Hoe-taalgidsen zijn er in de volgende talen:
Afrikaans
Arabisch
Braziliaans
Bulgaars
Catalaans
Chinees Mandarijn
Deens
Duits
Engels
Fins
Frans

Fries
Grieks
Hebreeuws
Hongaars
Indonesisch
Italiaans
Japans
Kroatisch
Noors
Pools
Portugees

Roemeens
Russisch
Slowaaks
Spaans
Thai
Tsjechisch
Turks
Vietnamees
Zweeds

Deze Wat & Hoe-taalgidsen zijn ook als app verkrijgbaar:
Duits
Engels

Frans
Italiaans

Spaans
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1.1 Beknopte grammatica
z zHet

lidwoord

enkelvoud
o
a
um
uma

mannelijk
vrouwelijk
mannelijk
vrouwelijk

meervoud
os
as
uns
umas

Bepaald
Onbepaald

bv.:
o senhor/os senhores (de meneer/de meneren)
a senhora/as senhoras (de mevrouw/de mevrouwen)
um homem/uns homens (een man, enige mannen)
uma mulher/umas mulheres (een vrouw, enige vrouwen)

Handig om te weten...

Samentrekkingen van voorzetsels met lidwoorden
a
em

o/os
ao/aos
no/nos

a/as
à/às
na/nas

um/uns
--num/nuns

uma/umas
--numa/numas

por

pelo/pelos

pela/pelas

---

---

z zDe

vorming van h et vrouwelijk

-o > -a

bv.:

-or > -ora

bv.:

-ês > -esa

bv.:

o menino/a menina (de jongen/het meisje)
o bonito/a bonita (de leuke jongen, het leuke
meisje)
o professor/a professora (de docent m/v)
o senhor/a senhora (de meneer/de mevrouw)
holandês/holandesa (Hollander/Hollandse)
português/portuguesa (Portugees/Portugese)

Beknopte grammatica
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z zDe

vorming van het meervoud

1.

-a > -as
-e > -es
-i > -is
-o > -os
-u > -us

bv.:
bv.:
bv.:
bv.:
bv.:

casa > casas (huis)
verde > verdes (groen)
boi > bois (stier)
bolo > bolos (taart)
pau > paus (stok)

2.

-ão > -ões

bv.:

-ão > -ães

bv.:

-ão > -ãos

bv.:

avião > aviões (vliegtuig)
opinião > opiniões (mening)
pão > pães (brood)
cão > cães (hond)
mão > mãos (hand)
cidadão > cidadãos (burger)

3.

-z > -zes

bv.:

rapaz > rapazes (jongen)
luz > luzes (licht)

4.

-r > -res

bv.:

doutor > doutores (dokter)
cor > cores (kleur)

5.

-s > -ses

bv.:

país > países (land)
francês > franceses (Fransman)

6.

-al > -ais

bv.:

canal > canais (kanaal)
animal > animais (dier)

7.

-el > -éis

bv.:

hotel > hotéis (hotel)
anel > anéis (ring)

8.

-il > -eis

bv.:

fácil > fáceis (gemakkelijk)
difícil > difíceis (moeilijk)

9.

-ol > -óis

bv.:

lençol > lençóis (laken)

z zDe

trappen van vergelijking

1. Vergrotend/verkleinend/vergelijkend

... mais bonito do que ... (mooier dan)
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2 Praktische zaken
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2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?
Kan ik hier deze ... inwisselen?

Posso trocar aqui este ...?
posoe troekaar aakie estjie ...?

Kan ik hier pinnen?

Posso usar o cartão eletrônico?
posoe oesaar kartaung eletroniekoe?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

Posso sacar dinheiro aqui com um cartão de crédito?
posoe sakaar dzjienjeeroe aakie kõm oeng kartaung dzjie kredzjietoe?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

Quanto tenho de pagar de custos?
kwãntoe tẽnjoe dzjie paĝaar dzjie koestoes?

Praktische zaken

Onde é que há por aqui um banco/uma casa de câmbio?
ondzjie e ke aa por aakie oeng bãnkoe/oema kaazaa dzjie kãmbiejoe?

Waar moet ik tekenen?

Onde devo assinar?
õndzjie devoe assienaar?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

Pode dar-me notas menores?
podzjie daar-mie notaas menoores?

Ik zoek een geldautomaat

Wat is het minimum/maximum?

Bank

Onde há um caixa automático?
õndzjie aa oeng kaisjaa automaatjiekoe?
Qual é o mínimo/máximo?
kwaal e oe mieniemoe/masiemoe?

Mag ik ook minder opnemen?

Também posso sacar menos?
tãmbeing posoe sakaar meenoes?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

Estes são os dados do meu banco na Holanda/Bélgica
estjies saung oes daadoes doe meew bãnkoe na olãnda/belzjieka

Dit is mijn bankrekeningnummer

Braziliaans.indd 29

Este é o número da minha conta bancária
estjie e oe noemeroe da mienja kõnta bãnkaarieja
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

Obrigado/muito obrigado
oobrieĝaadoe/moeingtoe oobrieĝaadoe

Geen dank/graag gedaan

De nada/foi um prazer
dzjie naada/foi oeng prazeer

Heel hartelijk dank

Muitíssimo obrigado
moeingtjiesiemoe oobrieĝaadoe

Erg vriendelijk van u

Muito amável da sua parte
moeingtoe amaavel da soewa partjie

Het was me een waar genoegen

Foi um verdadeiro prazer
foi oeng verdaadeeroe prazeer

Dank u voor de moeite

Agradeço o incômodo
aĝradesoe oe iengkomoedoe

Algemeen

Dat had u niet moeten doen
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Não precisava se incomodar
naung presiesaava sie iengkoemoedaar

Dat zit wel goed, hoor

Não se incomode
naung sie iengkoemodzjie

z zPardon

Pardon

Perdão
perdaung

Sorry!

Desculpe!
deskoelpie!

Sorry, ik wist niet dat ...

Desculpe, eu não sabia que ...
deskoelpie, eew naung sabieja ke ...
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popconcert concerto de música popular kõnsertoe dzjie moezieka

popoelar

port (wijn) vinho do porto vienjoe doe poortoe
portefeuille carteira karteera
portemonnee 10.4 porta-moedas porta-moeweedas
portie 8.2 porção porsaung
portier (auto) 4.4 porta porta
portier (man) 4.4 porteiro porteeroe
porto porte portjie
post 2.2, 5.2, 5.6 correio koReejoe
postcode 1.5 código postal kodieĝoe postal
postkantoor 2.2, 7 agência do correio azjensiejaa doe koReejoe
postpakket encomenda postal ẽnkoemẽnda poestal
postpapier papel de carta papel dzjie karta
postzegel selo seeloe
potlood lápis (duro/macio) laapies (doeroe/masiejoe)
prachtig bonito bonietoe
praten 3.3, 3.4, 10.2 falar falaar
prei 8.2 alho francês aljoe frãnsees
prepaidkaart 2.3 cartão pré-pago kartaung prepaaĝoe
pretpark parque de atrações parkie dzjie atrasaung
prijs 4.9, 5.4, 8.4 preço preesoe
prijslijst lista de preços liesta dzjie preesoes
probleem 3.11 problema probleema
proces-verbaal 10.6 processo verbal prosesoe verbal
proeven provar provaar
programma programa proĝraama
proost 8.2 à saúde aa saoedzjie
protestant 3.3 protestante protesjtãntə
provisorisch provisório proeviezoriejoe
pruim 8.2 ameixa ameesjaa
puur puro poeroe
pyjama pijama piezjaama

197

R

r

raam 4.12, 5.5, 8.1 janela zjanela
radiateur (auto) 4.4 radiador radiejadoor
radiator (cv) radiador Radiejadoor
radio 5.5 rádio Raadiejoe
rat rato Raatoe
rauw 8.2 cru kroe
rauwkost salada crua salaada kroewa
recept 9.4 receita Reseita
receptie (ontvangstbalie) recepção Resepsaung
recht (jur.) direito dzjiereetoe
rechtdoor 4.1, 4.12 em frente eing frẽntjie
rechthoek retângulo Retãnĝoeloe
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rechts 1.3, 4.1, 4.5 direito dzjiereitoe
rechtsaf 4.1, 4.12 para a direita paaraa a dzjiereeta
rechtstreeks 4.11 direto dzjieretoe
reçu recibo Resieboe
reddingsvest colete salva-vidas koleetjie salvaa-viedas
reflector 4.8 refletor refletor
reformwinkel loja de produtos orgânicos lozja dzjie prodoetoes

orĝaaniekoes

R
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regelen organizar organizaar
regen 2.6 chuva sjoeva
regenen 2.6 chover sjoveer
regenjas capa de chuva kapaa dzjie sjoeva
regenwoud floresta tropical floresta tropiekal
reis 1.3, 3.3, 3.5, 3.12, 4.11, 4.12 viagem viejaazjeing
reisbureau 7 agência de viagens azjẽnsieja dzjie viejaazjeings
reischeque cheque de viagem sjekie dzjie viajaazjeing
reisgezelschap grupo de viagem ĝroepoe dzjie viejaazjeing
reisgids guia ĝieja
reisleider guia turístico ĝieja toeriestjiekoe
reisverzekering seguro de viagem seĝoeroe dzjie viejaazjeing
reizen 4.12, 9.3 viajar viejazjaar
reiziger viajante viejazjãntjie
rekening 4.7, 8.3, 8.4 conta kõnta
relatie 3.12 relação Relaasaung
rem freio freejoe
remblokje 4.8 pastilhas de freio pastjieljas dzjie freejoe
remkabel 4.8 cabo de freio kaaboe dzjie freejoe
remlichten luzes de freio loezesj dzjie freejoe
remschijf 4.4 disco do freio dzjieskoe doe freejoe
remvloeistof líquido de freio liekiedoe dzjie freejoe
reparatie 2.5 conserto kõnsertoe
repareren 2.5, 4.7, 4.8, 7.3, 9.5 consertar kõnsertaar
reserve reserva Rezerva
reserveband pneu sobressalente peneeew sobriesalẽntjie
reserveonderdelen peças sobressalentes pesas sobriesalẽntjies
reserveren 1.3, 4.11, 4.12, 5.2, 8.1, 8.6 reservar Rezervaar
reservering 4.11, 4.12 reserva Rezerva
reservewiel 4.4 roda sobressalente Roda sobriesalẽntjie
restaurant 4.12 restaurante Restaurãntjie
restauratiewagen vagão restaurante vaĝaung restaurãntjie
retour (kaartje) 4.11, 4.12 ida e volta ieda ie volta
reumatiek reumatismo Reewmatjiesmoe
richting 4.1, 4.12 direção dzjieresaung
richtingaanwijzer 4.4 pisca-pisca pieska-pieska
riem (kleding) 4.2 cinto sientoe
rietje 8.2 palinha palienja
rij (verkeer, mensen) 1.3 fila fielaa
rijbewijs 1.5, 4.9 carta de habilitação karta dzjie aabielitasaung
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