ZIEN EN BEGRIJPEN

Niveau

A1 – A2

Compleet
• Twee delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, 		
zoogdieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers,
voetballers, televisiepresentatrices, jongensnamen, 			
meisjesnamen en nog veel meer…

Voor beginners

Het Van Dale Dr. Verschuyl Groot puzzelwoordenboek is het
grootste naslagwerk op puzzelgebied – een absolute must voor
iedere puzzelaar en liefhebber van filippines, kruiswoordraadsels,
doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Taalcursus Italiaans

Taalcursus Italiaans

Iedereen kan Italiaans leren

Taalcursus Italiaans
Iedereen kan Italiaans leren
Mi dispia
non sono ce,
di qui.

l'

Parlo _______ italiano.
Parlo _______ tedesco.
Parlo _______ spagnolo.

Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen 		
waarmee de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden
Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk
te vinden

Zien en begrijpen

il Colosseo
m

et audi

o

www.vandale.nl
www.vandale.be

Sono un imponente ed
antico anfiteatro nel
centro di Roma.
Sono ...

3. Buon appetito!

3. Chi mangia qui? – Wie eet hier?

29

Lees de menukaart en luister vervolgens naar de uitspraak van de namen van de gerechten. Beluister
daarna wat de drie personen zeggen. Wie van hen zou eten in dit restaurant?

Piatti del giorno:
- pomodoro e mozzarella
- risotto con i funghi porcini
- pasta broccoli e patate
- zucchine ripiene

Amo i piatti con la
carne e il vino rosso.

Inoltre ci sono:
- panini con le verdure
- toast con il formaggio
- insalata mista

Adoro le verdure! Sono
vegetariana.

5. Chi dice cosa? – Wie zegt wat?

31

De onderdelen van het gesprek tussen de klant (cliente) en de ober (cameriere) zijn door elkaar
geraakt. Zet eerst de uitspraken bij de juiste persoon en plaats ze daarna in de juiste volgorde.
Luister tot slot naar het audiofragment om je antwoord te controleren.
1

Un bicchiere di
vino bianco.

2

Buongiorno!
Cosa desidera?

3

E da bere?

1

2

4

Allora... prendo
un’insalata mista!

CLIENTE

Bevande:
- acqua naturale o frizzante
- birra artigianale

Juiste volgorde:

Sono a dieta e non mangio
a pranzo... ma ho fame!

Come dessert oggi c’è il tiramisù!

2,

6. Koffie is niet zomaar koffie ...

3

4. I pasti in Italia – Maaltijden in Italië

CAMERIERE

Welke koffie-variant zie je op de afbeelding?

1.
30

Luister naar de zinnen en kies bij elke maaltijd het juiste tijdstip.

A

8.00

B

13.00

C

17.00

D

20.00

cena

colazione

merenda

pranzo

2.

A

Caffè macchiato

B

Caffè doppio

C

Caffè corretto

Een caffè kun je drinken op elk
moment van de dag. Thuis zetten
Italianen hem meestal met de
moka (percolator), maar ook
koffiecapsulemachines zijn
populair.

ANTWOORDEN

3. 2

3.
1

2

3

4

4. 1. D, 2. A, 3. C, 4. B
5. 1. cliente, 2. cameriere, 3. cameriere,
4. cliente, 2, 4, 3, 1
6. 1. B, 2. A, 3. C
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OM TE LEREN

Ti passo a
prendere!

Uitnodigen
Ti va di uscire? 
Perché non usciamo? 
Ci vediamo? 
Hai tempo? / Sei libero? 
Vieni a trovarmi? 
Buona idea! Va bene! 
D’accordo! Volentieri! 
Mi dispiace, non posso. 
No, devo lavorare. 
Facciamo un’altra volta. 
No, ho già un impegno. 
Grazie per l’invito, ma... 

Heb je zin om uit te gaan?
Waarom gaan we niet uit?
Zien we elkaar nog?
Heb je tijd?
Kom je me halen?
Goed idee! Prima!
Akkoord! Graag!
Het spijt me, ik kan niet.
Nee, ik moet werken.
We doen het een andere keer.
Nee, ik heb al een afspraak.
Dank voor de uitnodiging, maar ...

Kloktijden
Che ora è? / Che ore sono? 
È mezzogiorno. 
È l’una e dieci. 
Sono le due e un quarto. 
Sono le tre e mezza. 
Sono le quattro meno venti. 
È mezzanotte. 
A che ora...? 
Ci vediamo alle otto. 
Il treno parte alle venti. 

Hoe laat is het?
Het is 12 uur ’s middags.
Het is tien over een.
Het is kwart over twee.
Het is half vier.
Het is twintig voor vier.
Het is middernacht.
Hoe laat ... ?
We zien elkaar om acht
uur.
De trein vertrekt om
acht uur 's avonds.

EEN ONGE WE NSTE U I T N OD I GI N G

Je hebt een uitnodiging ontvangen, maar je
hebt er geen zin in!
Reageer met een overtuigende smoes.
Gebruik modale hulpwerkwoorden.

90

Ik kom je ophalen!

Vervoermiddelen
a piedi 
in aereo 
in autobus 
in bicicletta 
in macchina / auto 
in metropolitana 
in moto 
in tram Motorrad
in treno 

te voet
met het vliegtuig
met de bus
met de fiets
met de auto
met de metro
met de motor
met de tram
met de trein

Cara C
hiara ,
grazie

per l’in
vito, m

a ...

8. In città
Met de auto door een Italiaanse stad rijden kan behoorlijk (in)spannend zijn:
il traffico (het verkeer) kan heel chaotisch zijn en een parkeerplaats vinden is
vaak een probleem. Il centro storico van een stad kun je in alle rust verkennen
te voet, daarbuiten is de bus een goed alternatief. Alleen niet in Venetië! Daar zijn
de enige vervoermiddelen i vaporetti, kleine bootjes, en de voor deze stad
zo kenmerkende gondole. Een gondeltochtje is trouwens nogal prijzig: ongeveer
70 euro ... En als il gondoliere erbij zingt, wordt het nóg duurder.
Woordenschat / Communicatie
openbare plaatsen
de weg vragen en de weg wijzen
verkeersborden
een plaats beschrijven

Grammatica
het werkwoord sapere
plaatsaanduidingen
werkwoorden op -care / -gare
werkwoorden op -iare
meervoudsvorming van zelfstandige
naamwoorden op -co / -go, -ca / -ga
en -cia / -gia
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15. Feste e festività

15. De si-vorm

152

Hoe vertel je meestal over feesten en tradities? Lees de volgende zinnen uit oefening 2 hieronder nog
eens. Het onpersoonlijke si wordt erin gebruikt, daar waar wij in het Nederlands men zouden kunnen
zeggen. Bekijk hoe de si-vorm wordt gebruikt en maak de regels compleet.

16. Feste e tradizioni – Feesten en tradities

153

Maak zinnen met de onpersoonlijke si-vorm, zoals in het voorbeeld.

1. Cosa si fa a Carnevale?

1. Si brinda con lo
spumante!

2. Si festeggia la liberazione dell’Italia!

mascherarsi		

3. Si guardano i
fuochi d’artificio!

tirare i coriandoli 		
4. E ci si diverte
tanto!

1. Geen lijdend voorwerp
in de zin:

si

Ci si maschera.

mangiare dolci fritti

2. Cosa si fa a Natale?

werkwoord, 3e pers.
enkelvoud

aprire i regali		
mangiare il panettone

2. Een lijdend voorwerp
in het enkelvoud in de zin:

si

werkwoord, 3e pers.
enkelvoud

lijdend voorwerp in het
enkelvoud

3. Een lijdend voorwerp
in het meervoud in de zin:

si

werkwoord, 3e pers.

lijdend voorwerp in het

festeggiare in famiglia

17. Proverbi – Spreekwoorden

154

Wat betekenen deze spreekwoorden? Kies de juiste woorden en onderstreep ze.

4. Bij wederkerende werkwoorden krijg je si (men) én
si (zich):
Om deze herhaling te
vermijden, wordt si vervangen
door ci:

ci

wederkerend werkwoord, 3e pers.
		

1. “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.”

Il Natale si festeggia con gli amici / con i parenti .

2. “Anno nuovo, vita nuova!”

Dal 1° gennaio si cambia / tutto resta uguale .

3. “L’Epifania, tutte le feste si porta via.”

Il 6 gennaio è il primo / l’ultimo giorno delle feste natalizie.

ANTWOORDEN

15. 3. meervoud, meervoud, 4. enkelvoud
16. 1. Si tirano i coriandoli. Si mangiano dolci
fritti. 2. Si aprono i regali. Si mangia il
panettone. Si festeggia in famiglia.
17. 1. con i parenti, 2. si cambia, 3. l’ultimo

184
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