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1. De tegenwoordige tijd / El presente indicativo 
 

1.1  Regelmatige werkwoorden / Verbos regulares  
 
  werken / trabajar antwoorden / responder 
 
 ik  yo werk  antwoord 
 je / jij tú werkt Werk_ je/jij? antwoordt Antwoord_ je/jij? 
 u usted werkt  antwoordt 
 hij / zij / het él / ella / lo werkt  antwoordt 
  

 we / wij nosotros /-as werken  antwoorden 
 jullie vosotros /-as werken  antwoorden 
 ze / zij ellos /-as werken  antwoorden 
 

 De ik-vorm is de stam van het werkwoord. / La forma de yo es la ráiz del verbo. 
 De andere vormen in het enkelvoud: de stam + t. / Las demás formas en singular son la ráiz más una t. 
 Het meervoud is altijd het hele werkwoord (infinitief). / El plural siempre es el verbo entero (infinitivo). 
 De je/jij-vorm verliest in een vraag de letter “t” aan het einde. De vorm is dan dezelfde als de ik-vorm.  
 Bij een vraag is er inversie: het onderwerp en het eerste werkwoord verwisselen van plaats. 
 La forma de tú pierde la “t” al final en caso de una pregunta. Por lo tanto la forma es igual que la forma de yo. 
 En una pregunta hay inversión: el sujeto y el primer verbo cambian de posición. 
 
1.2 Wat is de stam? / ¿Cuál es la raíz? 
 
 De stam is het infinitief: / La raíz es el infinitivo: infinitief stam 
   Infinitivo raíz 
 

 a.  min “en”  menos “en” werken > werk trabajar 
     wandelen > wandel pasear 
     zingen > zing  cantar 
 

 b.  min “en” + extra klinker menos “en” + vocal extra koken > kook cocinar 
     eten > eet comer 
     slapen > slaap dormir 
 

 c.  min “en” + dubbele medeklinker menos “en” + doble consonante zitten > zit  estar sentado 
     zeggen > zeggen decir 
     pakken > pak coger, tomar 
 

 d.  min “en” , v > f, z > s menos “en”, v > f, z > s blijven > blijf quedarse 
     reizen > reis viajar 
  

 Voorbeelden / Ejemplos 
 

 Werk je met kinderen? ¿Trabajas con niños? 
 Ik wandel elke dag in het park. Paseo cada día en el parque. 
 Mijn broer en ik zingen in een koor. Mi hermano y yo cantamos en un coro. 
 Kook je vaak?  ¿Cocinas a menudo? 
 Hij eet elke ochtend een broodje kaas. Cada maña come un bocadillo con queso. 
 Ik slaap altijd 8 uur.  Siempre duermo 8 horas. 
 Ik zit op de bank.  Estoy sentado en el sofá. 
 Ik zeg niks.  No digo nada. 
 Ik pak bus 4 naar het station. Tomo el autobús 4 a la estación. 
 We blijven vanavond thuis. Esta noche nos quedamos en casa. 
 Hij reist met de trein naar België. Viaja en tren a Bélgica. 
 


