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The best view is from this bus. 
Het beste uitzicht is vanuit deze bus.

You’re obviously from London!
U komt duidelijk uit Londen!

EngelsEngels
Conversatiegids

Een paar dagen in Londen, een trip naar Wales of een 
bezoek aan de Schotse Highlands ? 
De bedenker van de beroemde Assimil-methode heeft 
voor u de onmisbare reisgezel tijdens een weekendje 
of een langer verblijf in Groot-Brittannië ontworpen.

• Kennismaking met de taal: 21 lessen Engels 
• De belangrijkste zinnen en woorden
• De juiste uitspraak 
• Alle reissituaties

*Download gratis een fragment 
uit de audio conversatiegids op 

www.assimil.com 
of stuur met uw mobile phone

deze QR-code door:

De (tweetalige) audio gids 
vindt u integraal terug  op
www.assimil.com

5,50 €
ISBN : 978-2-7005-0667-9

 � One, two, three… Tellen in het Engels
1 one 21 twenty-one

2 two 22 twenty-two

3 three 23 twenty-three

4 four 24 twenty-four

5 fi ve 25 twenty-fi ve

6 six 26 twenty-six

7 seven 27 twenty-seven

8 eight 28 twenty-eight

9 nine 29 twenty-nine

10 ten 30 thirty

11 eleven 40 forty

12 twelve 50 fi ft y

13 thirteen 60 sixty

14 fourteen 70 seventy

15 fi ft een 80 eighty

16 sixteen 90 ninety

17 seventeen 100 one hundred

18 eighteen 200 two hundred

19 nineteen 1 000 one thousand

20 twenty 1 000 000 one million

De uitgangen -teen (-tien) en -ty (-tig) verschillen in het Engels 
weinig qua uitspraak: Did you say forty or fourteen? - Zei u 
40 of 14?

 � Handige woorden en zinnetjes 
Ja/Nee Yes/No jès/noo

Goeiemorgen.
Hallo.

Good morning. 
Hello.

Goed mooning
hèloo

Goeienavond. Good evening. Goed ievning

Tot ziens. Goodbye. Goed baj

Excuseer(t u) me. Excuse me. èkskjoez mie

Alstublieft , Alsjeblieft . Please. pliez

(Wel) bedankt. Thanks (very much). THænks (vèrie mütsj)

Graag gedaan. Don’t mention it. doont mènsjen it

 � Begrepen worden...
Spreekt u Nederlands? Do you speak Dutch? doe joe spiek dütsj

Ik begrijp het niet. I don’t understand. aj doont ündestènd
Zou u kunnen…
herhalen?
langzaam spreken?

Could you...
repeat?
speak slowly?

koed joe
ripiet
spiek sloolie

Wat betekent dit? What does this mean? wot düz THis mien

Ik spreek niet zo goed 
Engels.

I don’t speak 
English very well.

aj doont spiek 
ingGlisj vèrie wèl

Conversatiegidsmp3
gratis *

fragmentmp3
gratis *

fragment
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Deze uitgave pretendeert geenszins een taalcursus te ver-
vangen, maar als u wat tijd investeert in het lezen ervan en 
een paar zinnen leert, zult u snel kunnen communiceren.
Zo wordt alles anders en doet u nieuwe ervaringen op. 

Een tip: ga niet op zoek naar perfectie! Uw gesprekspartners 
zullen u mogelijke beginnersfoutjes graag vergeven. Het 
belangrijkste is uw complexen opzij te zetten en te durven 
praten.
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Kennismaking met het Engels
 ˄ Dag 1

The car is at the airport 
De auto staat (is) op de luchthaven

1 the car the boy the girl
DHe kââ DHe boj DHe Gëël
de auto de jongen  het meisje

2 the doctor
DHe dokte
de dokter

3 the airports 
DHi èepoots
de luchthavens

Grammaticale opmerkingen
Zelfstandige naamwoorden hebben geen geslacht (zo kan a 
doctor - een vrouwelijke of een mannelijke dokter zijn en a singer 
- een zanger of zangeres). 

Naamwoorden die eindigen op een medeklinker vormen hun 
meervoud door toevoeging van een -s (doctor A doctors). 

Het bepaald lidwoord is altijd the! 

Uitspraak: De in het Nederlands niet voorkomende “th” kan op 
twee manieren uitgesproken worden: stemhebbend en stemloos. 
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Met the kunt u alvast de eerste inoefenen! Duw uw tong tegen 
uw bovenste voortanden en wel zo dat het puntje er onderuit 
steekt. Spreek nu de letter “d” uit. 
Noteer meteen dat het lidwoord the als [Dhe] klinkt voor een 
medeklinker, maar als [DHi] voor een klinker.

Oefening – Vertaal de volgende zinnen
1. De jongens en de meisjes.
2. The car is at the airport.
3. The girl is a singer.

Oplossing
1. The boys and the girls. 
2. De auto staat op de luchthaven.
3. Het meisje is een zangeres.
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Conversatie

 ˄ Eerste contact
Daar het Engels grammaticaal geen verschil kent tussen jij, u en 
jullie, wordt het onderscheid bij begroetingen enz. uitgedrukt 
via het taalniveau (formeel, informeel, enz.). Om dit gidsje niet 
te overladen, beperken we ons in de vertalingen tot de beleefd-
heidsvorm u. Zonder tegenindicatie geldt de Engelse formulering 
dus ook voor de jij/je- en de jullie-vorm.

Engelse zelfstandige naamwoorden hebben eigenlijk geen 
ge slacht (ze staan altijd met het bepaald lidwoord the); daarom 
vermelden we, behoudens uitzonderingen, het onbepaald lid-
woord dat voor een klinker an is en voor een medeklinker a.

Begroetingen
Goeiemorgen., 
Goeiendag.

Good morning. Goed mooning

Goeiemiddag., 
Goeiendag.

Good afternoon. Goed ââftenoen

Goeienavond. Good evening. Goed ievning

Goeienacht. Good night. Goed najt

Welkom. Welcome. wèlkem

Hallo. Hello. hèloo

Hoi. Hi/Hiya. haj/haje

Tot ziens.
Dàag.
Doei.

Goodbye.
Bye-bye. 
Cheers. 

Goedbaj
baj-baj
tsjieez

Tot binnenkort. See you soon. sie joe soen
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U kunt ook Take care horen dat overeenkomt met Hou je/Houdt 
u zich/Houden jullie je goed (Verzorg je/u/jullie), maar in de prak-
tijk een eerder sympathieke manier is om afscheid te nemen 
van iemand.

Men kan ook iemand verder nog een fijne dag, week, weekend, 
enz. wensen:

Nog een fijne dag!
Have a nice day!
hæv e najs dee
(heb een fijne dag)

Aansprekingen
Mevrouw Missus (geschreven 

afkorting: Mrs)
misiz

Juffrouw Miss mis

Meneer Mister (geschreven 
afkorting: Mr)

miste

Dames en heren Ladies and gentlemen leediez ænd 
dzjèntelmen

Op Mister en Missus (maar niet Miss) volgt altijd een familie-
naam. In tegenstelling tot het Nederlands kent het Engels nog 
twee bijkomende vormen voor mevrouw/meneer om iemand aan 
te spreken: Sir voor een man en Madam voor een vrouw. 

Er is ook het woord Ms (uitgesproken als [miz]) dat de burgerlijke 
staat van een vrouw buiten beschouwing laat (zoals Mister bij 
mannen), maar deze vorm wordt eerder schriftelijk gebruikt in 
officiële briefwisseling of in een formeel register (zie p. 142-143).
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Akkoord gaan of niet
ja yes jès

nee no noo

Oké. OK. ookee

Misschien. Perhaps/Maybe. pehæps/meebie

Ik ga akkoord. I agree. aj eGrie
Ik ga niet akkoord. 
Ik ben het er niet mee eens.

I don’t agree.
I disagree.

aj doont eGrie
aj diseGrie

Er even aan herinneren dat Britten een antwoord met alleen yes 
of no wat te abrupt vinden; ze voegen er meestal een hulpwerk-
woord aan toe (zie les Dag 5).

Bedanken en zich excuseren
Alstublieft/Alsjeblieft. Please. pliez

Dank u/je.
Bedankt.
Dank u/je wel.

Thank you. 
Thanks.
Thank you very much.

THænk joe 
THænks
THænk joe vèrie mütsj

Graag gedaan. Don’t mention it. doont mènsjen it

Nee, dank u/je.
Nee, bedankt.

No, thank you.
No thanks.

noo THænk joe
noo THænks

Excuseer(t u) me. Excuse me. èkskjoez mie

Het spijt me., Sorry. Sorry. sorie

Vragen stellen
Waar? Where? wèe

Wanneer? When? wèn

Wie? Who? hoe

Wat? What? wot

Waarom? Why? waj

Hoe? How? haw

Engels IMP.indd   59 10/11/2016   09:53:17



60

Hoeveel? How much? (ontelbaar)
How many? (telbaar) 
(zie Dag 11)

haw mütsj
haw mènie

Lichaamstaal
Als u het cijfer twee met wijs- en middenvinger wil gebaren, ver-
mijd dan dit te doen met de rug van uw hand gericht naar uw 
gesprekspartner. Het is een obsceen gebaar (vaak vergezeld van 
een verwensing als Loop naar de…).

Talen en erin begrepen worden
Spreekt u…? Do you speak...? doe joe spiek

Nederlands Dutch dütsj

Frans French frèntsj

Duits German dzjëëmen

Spaans Spanish spænisj

Italiaans Italian itæljen

Russisch Russian rüsjen

Ik spreek geen Engels. We begrijpen het niet.
I do not speak English. We do not understand.
aj doe not spiek ingGlisj wie doe not ündestænd

Wat zei u?
What did you say?
wot did joe see

Wilt u langzaam herhalen, alstublieft?
Will you repeat slowly, please?
wil joe ripiet sloowli pliez
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� One, two, three… Tellen in het Engels
1 one 21 twenty-one

2 two 22 twenty-two

3 three 23 twenty-three

4 four 24 twenty-four

5 five 25 twenty-five

6 six 26 twenty-six

7 seven 27 twenty-seven

8 eight 28 twenty-eight

9 nine 29 twenty-nine

10 ten 30 thirty

11 eleven 40 forty

12 twelve 50 fi fty

13 thirteen 60 sixty

14 fourteen 70 seventy

15 fi fteen 80 eighty

16 sixteen 90 ninety

17 seventeen 100 one hundred

18 eighteen 200 two hundred

19 nineteen 1 000 one thousand

20 twenty 1 000 000 one million

De uitgangen -teen (-tien) en -ty (-tig) verschillen in het Engels 
weinig qua uitspraak: Did you say forty or fourteen? - Zei u
40 of 14?

� Handige woorden en zinnetjes 
Ja/Nee Yes/No jès/noo

Goeiemorgen.
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Good morning.
Hello.

Goed mooning
hèloo

Goeienavond. Good evening. Goed ievning

Tot ziens. Goodbye. Goed baj

Excuseer(t u) me. Excuse me. èkskjoez mie
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� Begrepen worden...
Spreekt u Nederlands? Do you speak Dutch? doe joe spiek dütsj

Ik begrijp het niet. I don’t understand. aj doont ündestènd
Zou u kunnen…
herhalen?
langzaam spreken?

Could you...
repeat?
speak slowly?

koed joe
ripiet
spiek sloolie

Wat betekent dit? What does this mean? wot düz THis mien

Ik spreek niet zo goed 
Engels.

I don’t speak 
English very well.

aj doont spiek 
ingGlisj vèrie wèl
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