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Lección 2 – Lección 2 – ¡¡HOLA!HOLA!
¿Qué aprendes hoy?

✗ Jezelf voorstellen. Hola, soy Claudia.

✗ Vragen wie iemand is. ¿Quien es usted?

✗ Vragen wat iemands beroep is. ¿Que haces?

✗ Vragen waar iemand vandaan komt. ¿De dónde eres?

✗ Tellen: 1 t/m 20 Cinco, once, dieciséis, trés, nueve, quince,

Contenido de la lección:

✔ Cultuur

✔ Dialogen

✔ Grammatica

✔ Oefeningen

✔ Opdrachten

Ser Llamarse Ir 

Soy Me llamo Voy

Eres Te llamas Vas 

Es Se llama Va 

Somos Nos llamamos Vamos 

Sois Os llamais Vais 

Son Se llaman Van

Tarea 1:

Kruis alleen aan; waar alles goed is geschreven en ook de juist betekenis is weergegeven
Español Holandés

Buenos diaz Goeie dag

¿Cómo estas? Hoe gaat het met je?

Domingo maandag

Estoy been Ik ben ok

ocho acht

¿Cómo te llamas? Hoe eet jij?

Soy Holandés Ik kom uit Nederland

Mi dirección es Ik woon in

Diez y seis 17

¿Donde vives? Waar woon jij?

Later bespreken we hoe alles correct moet worden geschreven ............

Lección 2 y 3 1

Don Quijote



DISFRUTA ESPAÑA Curso UNO

La casa, mi hogar

Tarea 2: 

Busca las traducciones de:
     el alfabéto             Holandés Español

a Kamer habitación
be Keuken

ce Trap

de Garage

e Eetkamer

efe Hal

ge Kelder

hache Zolder

ié Verdieping

jota Badkamer

ka Zitkamer

ele Deur

eme Muur

ene Stoel

eñe Tafel

o Wandmeubel

pe Zitbank

qu Raam

erre Gordijnen

ese Schilderij

te Bed

uve Dekbed

uve doble Kussen

equis Kleerkast

i griega Nachtkastje

zeta Spiegel
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Wat weet jij van de Spaanse cultuur? Laten we even cultuurduiken:

De Spaanse cultuur heeft zijn wortels in de invloeden die de verschillende volkeren door de 
eeuwen heen hebben achtergelaten in hun doortocht op het Iberisch schiereiland. Maar naast de 
geschiedenis hebben de heuvels, de bergen en de omliggende zeeën aanzienlijk bijgedragen 
aan de vorming van de hedendaagse cultuur. 
Alhoewel er een gemeenschappelijk cultureel erfgoed voor alle Spanjaarden bestaat kan men 
niet ontkennen dat er ook wezenlijke verschillen zijn tussen de regio's. Deze verschillen bestaan 
in kunst, tradities, literatuur, talen en dialecten, muziek, gastronomie en nog veel meer. 

De bovenstaande opsommingen zijn voor veel mensen niet vreemd, maar wat dacht je hier van:

Hoewel het lang niet zo gemerkt of gedefinieerd kan worden als het Britse of Franse klasse 
systeem, heeft ook Spanje een complex klasse systeem. De bovenste laag van Spaanse 
aristocraten zijn de 400 groten, die gevolgd worden op een respectabele afstand door talloze 
kleine edelen, die allen de neiging hebben om op zichzelf te blijven. De volgende in de rangorde 
zijn de middenklasse professionals, de lagere middenklasse bedienden, de blauw gekleurde 
arbeidersklasse en de boeren onderklasse.

Deze worden gevolgd door diverse buitenlanders, een paar van wie zijn geheven tot de status 
'gerespecteerde' Spanjaarden (meestal na een verblijf van ongeveer 100 jaar). De onderste laag, 
onder de dronken toeristen zijn de zigeuners (Gitanos), de echte Spaanse aristocraten. 
Zigeuners worden door veel Spanjaarden als als melaatsen behandeld (behalve bij flamenco 
dansen word of bij stierengevechten) en ze zijn zelfs minder geliefd als buren dan Marokkanen.

Spanjaarden zijn vaak neerbuigend over hun landgenoten uit andere regio's. Niemand begrijpt de
Basken en hun taal met een tong-twister, de Galiciërs worden meer gezien als Portugees dan 
Spaans, en de Andalusiërs worden geminacht als achterlijk boeren. Echter, de meeste verschillen
liggen tussen de steden Madrid en Barcelona, waar inwoners over alles zeuren, over economie, 
sport, geschiedenis, politiek, cultuur en taal. Catalanen betogen dat Madrilenen half Afrikaans 
zijn, waarop zij antwoorden dat het beter is dan voor de helft Frans te zijn. Hoewel ze trots zijn op
hun regionale identiteit zijn de meeste Spanjaarden geen nationalisten of patriottische en hebben 
weinig loyaliteit aan Spanje als een geheel.

Ref.: https://www.justlanded.com/nederlands/Spanje/Spanje-Gids/Cultuur/De-Spanjaard 

Wat vind je van deze les? Geef waardering door het aankruisen van sterren, schrijf tevens jouw mening:

Lección 2 y 3 3

https://www.justlanded.com/nederlands/Spanje/Spanje-Gids/Cultuur/De-Spanjaard


DISFRUTA ESPAÑA Curso UNO

Lección 3 – Lección 3 – ¡MUCHO GUSTO¡MUCHO GUSTO!!
¿Qué aprendes hoy?

✗ Iemand voorstellen Te presento a mi marido

✗ Vragen hoe het met iemand gaat ¿Cómo estas amigo? – ¿Cómo está usted?

✗ Begroeten en gedag zeggen Hola, buenos dias. ¡Me alegro verte!

✗ tellen: 21 t/m 100 Veinte, cuarenta, ciento, sesenta y trés, treinta

Contenido de la lección:

✔ Cultuur

✔ Dialogen

✔ Grammatica

✔ Oefeningen

✔ Opdrachten

hablar tener vivir comer beber

Hablo Tengo Vivo Como Bebo

Hablas Tienes Vives Comes Bebes

Habla Tiene Vive Come Bebe

Hablamos Tenemos Vivimos Comemos Bebemos

Hablaís Teneís Viveís Comeís Bebeís

Hablan Tienen Viven Comen Beben

Saludando a un amigo

A: Hola
B: Hola, ¿cómo estás?
A: Bien gracias, ¿cómo estás tú?
B: Bien, gracias ¿tú eres de aquí, de Colombia?
A: No, yo soy chileno, estoy aquí de vacaciones. Y tú ¿eres colombiana?
B: No, yo soy Panameña y también estoy aquí de vacaciones, quiero conocer Cartagena.
A: ¡Oh que interesante! Cartagena es un hermoso lugar.
B: ¡Qué bien! Bueno, ya tengo que irme.
A: Está bien, nos vemos.
B: Nos vemos.
A: Cuídate mucho
B: Adiós. 
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Tarea 1: 
– maak de puzzel compleet door de cijfers om te zetten in hun Spaanse namen.

1 3 12 20 100

7 2

4 60

10 5

6 11

8 13

30

Tarea 2:

Welke kleuren kom je in de puzzel tegen (streep ze door).

blanco verde purpura azul negro rojo moreno gris

amarillo naranja rosa violeta marrón

Schrijf op welke kleuren er over blijven en geef de Nederlandse vertaling.

        Español            Holandés

1

2

3

4

5

6

Tarea 3:

Wat weet jij van Spanje? ¡Ojo!, wat hoort bij elkaar?     Apunta aquí:

1 Bracelona Puerto Banus

2 Palacio del Prado Madrid

3 Elche La Dama

4 Sevilla Aragón

5 Rioja Vinos famosos

6 Salamanca La Sardana

7 Costa del Sol Cataluña

8 Tarragona Historial Romano

9 País Vasco Guggenheim

10 Ourense Paella
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Vandaag gaan we even in de tijd terug, want eigenlijk ben ik benieuwd wie weet waar Spanje zijn 
naam aan dankt. Hoe is men aan de naam Spanje gekomen? Lees maar mee:

España is een afgeleide van Hispania, een naam die de Romeinen gaven aan het Iberisch 
schiereiland. Niettemin, de term Hispania kan verschillende verklaringen hebben.

Een verklaring kan zijn dat Hispania afkomstig is van de Feniciërs, een term door hen gebruikt 
vanaf de 2° eeuw voor Christus.
De Feniciërs hebben van buitenaf de eerste beschaving gebracht, teneinde de handel uit te 
breiden. Zij zijn ook de stichters van de stad Gadir, het huidige Cadiz, en waarschijnlijk de oudste 
stad in West-Europa.

De Romeinen namen de benaming over van de door hen overwonnen Carthagers, zij vertaalden 
het begin van het woord zoals in “kust”, “eiland” of “grond” in de betekenis van “regio”. De letters 
SPN van Hispania, kan in het Hebreeuws gelezen worden als saphan, wat ze uiteindelijk 
vertaalden als “konijnen”.
Daarom gaven de Romeinen Hispania de betekenis van “land met konijnen in overvloed”. 
Meerdere munten uit de tijd van de Romeinen hadden afbeeldingen van een dame met een 
konijn aan haar voeten.

Volgens de historicus Cándido Maria Trigueros is er een andere theorie welke hij verdedigde voor
de Universiteit van Barcelona in 1767. Volgens hem is het alfabet van de Feniciërs (ongeveer 
gelijk aan het Hebreeuws) zonder klinkers.
Zo betekend spn “het noorden” dus volgens Trigueros gebruikten zij dit voor het Iberisch 
schiereiland.

Apart van de Fenicische oorsprong, heeft men in de moderne tijd nog een nieuwe theorie 
opgemaakt, Hispalis zou de betekenis hebben van “Westelijke Stad”, omdat Hispalis de grootste 
stad was op het Iberisch schiereiland zijn de Feniciërs en later de Romeinen deze naam gaan 
gebruiken voor het gehele schiereiland.

Wat vind je van deze les? Geef waardering door het aankruisen van sterren, schrijf tevens jouw mening:
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