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ZO

GEBRUIKT U DIT BOEK

De cursus is zo opgezet dat u zo snel mogelijk Duits kunt praten. Hoe
werkt het?
DAGPLANNING Houd u eraan. Mist u een dag, voeg dan één dag toe.
DIALOGEN Reis met Tom en Katja Zwerver door Duitsland. Luister
naar hun gesprekken.
NIEUWE WOORDEN Niet overslaan en ook niet zuur tegen opkijken gewoon uit het hoofd leren! De flitskaartjes maken het een stuk leuker
en makkelijker!
GRAMMATICA? GOED NIEUWS! De helft van dit stukje mag u meteen
weer vergeten - uw Duits wordt er geen sikkepit slechter van! Daarom
noem ik het dan ook ‘Grammatica? Goed nieuws!’.
FLITSKAARTJES Lees de informatie over dit onvolprezen leermiddel
op bladzijde 72. Gebruik ze veel en vaak en overal.
LEER UIT HET HOOFD Verplicht! Door enkele zinnetjes uit het hoofd
te leren kunt u sneller zelf zinnen maken.
DUITS SPREKEN
U praat - in het Duits.
ZEG HET EENVOUDIG Geen misplaatste verlegenheid, maar gewoon
met eenvoudige woorden omschrijven wat u wilt zeggen.
TEST UW KENNIS U zult verbaasd zijn over de fantastische cijfers die
u voor uw proefwerken krijgt.
Hier vindt u de OPLOSSINGEN van de vertaaloefeningen.
Uitspraak Neem de uitspraak door voordat u met het eerste onderdeel
van Week 1 begint, zodat u vanaf het begin de woorden redelijk correct
kunt leren uitspreken.
Vorderingstabel Hier noteert u elke week uw proefwerkcijfer. Wat zal
het zijn? Goed of uitmuntend?
Diploma Op bladzijde 71 vindt u het diploma, waarop ook u over zes
weken uw naam kunt noteren.
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LEES

EERST DIT!

Als u net zo doet als ik, slaat u inleidingen meestal over - maar nu niet!
Doorlezen, a.u.b.! U moet weten hoe deze cursus werkt en waarom.
In deze cursus vindt u geen liflafjes, versieringen, overbodigheden, nutteloze details, uitgebreide beschouwingen over de nuanceverschillen
tussen het ene werkwoord en het andere - nee: u hebt alleen te maken
met het geraamte, de kern van het Duits, zodat u meteen praktisch aan
de slag kunt.
• Slechts 357 woorden waarmee u alles kunt zeggen, nu ja, bijna alles.
• Geen afschrikwekkende, geestdodende grammatica - alleen wat
nuttige tips.
• Geen tijdverspillers zoals ‘de pen van mijn tante rookt een pijp’.
• Geen aaneenrijging van zinnetjes van het type ‘Hoe kan ik parazeilend bij de Lorelei komen?’ en ‘Mijn V8-injectiemotor hapert, kunt
u de inspuiting doormeten?’
• Perfectie is nergens voor nodig. Fouten verpesten uw succes niet.
In deze cursus heb ik zo’n dertig jaar leservaring verwerkt. Ik weet hoe
mensen leren. Ik weet ook hoe lang mensen gemotiveerd zijn voor iets
nieuws (een paar weken) en hoe weinig tijd ze per dag eigenlijk over
hebben (zo’n half uurtje). Daarom bent u met deze cursus in zes weken
klaar - 36 dagen à 35 minuten per dag, dat is alles.
Natuurlijk, zonder leren kan het niet, maar ik heb geprobeerd om zelfs
de ellendigste stukjes nog zo leuk mogelijk te maken. U reist met Tom
en Katja Zwerver door Duitsland en doet wat u zelf ook zou doen: winkelen, eten en rondneuzen. U zult merken dat Tom en Katja voortdurend Duits praten, ook tegen elkaar. Voorbeeldige types zijn het, niet?
Er is één ding dat u zeker moet doen: houd u aan de aangegeven agenda. Sla a.u.b. niks over. Alles is met reden zo geschreven en neergezet.
Ik ben ervan overtuigd dat ook u het diploma over zes weken meer dan
verdiend zult hebben.
Veel succes!
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VORDERINGSTABEL
Aan het eind van iedere week noteert u uw proefwerkcijfer in onderstaand overzicht.
Aan het eind van de cursus streept u het slechtste resultaat door - iedereen heeft wel eens een mindere week - en telt de vijf beste proefwerkpunten bij elkaar op. Deel het totaal door vijf en u weet wat uw gemiddelde score is. Schrijf het resultaat - goed, zeer goed, voortreffelijk, uitmuntend - op uw diploma.
Als uw score hoger is dan 80%, dan zou ik als ik u was, het diploma laten uitvergroten en inlijsten en in de huiskamer ophangen.

VORDERINGSTABEL
90 - 100 %

uitmuntend

80 - 89 %

voortreffelijk

70 - 79 %

zeer goed

60 - 69 %

goed

Week

1

2

3

4

5

TOTAAL VAN VIJF BESTE WEKEN _________
GEDEELD DOOR VIJF =
UW EINDRESULTAAT: _________ %
6
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WEEK

1

DAGPLANNING
DAG NUL
• Begin met LEES EERST DIT!
• Lees nu ZO GEBRUIKT U DIT BOEK.
DAG EEN
• Lees IN HET VLIEGTUIG.
• Lees IM FLUGZEUG.
• Lees NIEUWE WOORDEN en leer er een paar.
DAG TWEE
• Herhaal IM FLUGZEUG en NIEUWE WOORDEN.
• Lees UITSPRAAK.
• Leer meer NIEUWE WOORDEN.
• Speel met de FLITSKAARTJES.
DAG DRIE
• Leer alle NIEUWE WOORDEN tot u ze goed kent.
• Lees en leer GRAMMATICA? GOED NIEUWS!
DAG VIER
• Knip de 10 FLITSZINNEN uit en leer ze.
• Lees LEER UIT HET HOOFD.
DAG VIJF
• Lees DUITS SPREKEN.
• Herhaal! Morgen is het de grote dag voor uw eerste proefwerk!
DAG ZES
• Vertaal TEST UW KENNIS.
DAG ZEVEN is uw vrije dag!
7
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Week 1

IN HET VLIEGTUIG
Tom en Katja Zwerver gaan naar Duitsland. Ze vliegen via Frankfurt am Main
naar Stuttgart. Klaus Becker zit naast hen.
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Katja
Klaus
Katja

Klaus
Tom
Klaus

Katja
Klaus

8

Pardon, wij hebben plaats 9a en 9b.
O ja, een momentje a.u.b.
Goedendag. Wij zijn Tom en Katja Zwerver.
Goedendag. Mijn naam is Becker.
Boris Becker?
Nee, helaas niet. Ik ben Klaus Becker.
Wij vliegen naar Stuttgart. U ook?
Nee, ik vlieg naar Frankfurt. Maar ik kom uit Keulen.
Afgelopen mei was ik in Keulen. De stad is heel mooi. Ik was
voor mijn zaak in Keulen.
Wat doet u?
Computers. Ik werk bij Unilever.
En u, mevrouw Zwerver? Wat doet u? Waar werkt u?
Ik werkte bij een reisbureau. Ik werk nu bij Land Rover. De
baan is beter.
Komt u uit Amsterdam?
Nee, we komen uit Den Haag. We hebben drie jaar in Londen gewoond en een jaar in New York. We werken nu in Rotterdam.
Ik was bij Shell. Ik ben nu bij de Deutsche Bank.
Hoe is uw baan bij de bank? Goed?
Het werk is vervelend. Maar het betaalt meer. Ik heb een
groot huis, een Mercedes, een vrouw en vier kinderen. Mijn
vrouw komt uit Amerika. Haar ouders wonen in Los Angeles
en een vriendin in Florida. Ze belt voortdurend. Dat kost een
hoop geld.
We hebben nu vakantie. U ook?
Nee, helaas niet. Ik heb in september vakantie. We vliegen
naar Mallorca - maar zonder de kinderen. We hebben daar
een huis - zonder telefoon!
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Week 1

IM FLUGZEUG
Tom en Katja Zwerver gaan naar Duitsland. Ze vliegen via Frankfurt am Main
naar Stuttgart. Klaus Becker zit naast hen.
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Tom
Klaus
Katja
Klaus
Katja

Klaus
Tom
Klaus

Katja
Klaus

Entschuldigen Sie, wir haben Platz neun a und neun b.
Oh ja, einen Moment bitte.
Guten Tag. Wir sind Tom und Katja Zwerver.
Guten Tag. Mein Name ist Becker.
Boris Becker?
Nein, leider nicht. Ich bin Klaus Becker.
Wir fliegen nach Stuttgart. Sie auch?
Nein, ich fliege nach Frankfurt. Aber ich bin aus Köln.
Ich war im Mai in Köln. Die Stadt ist sehr schön. Ich war für
meine Firma in Köln.
Was machen Sie?
Computer. Ich arbeite bei Unilever.
Und Sie, Frau Zwerver? Was machen Sie? Wo arbeiten Sie?
Ich war in einem Reisebüro. Ich arbeite jetzt bei Land Rover.
Der Job ist besser.
Sind Sie aus Amsterdam?
Nein, wir sind aus Den Haag. Wir waren drei Jahre in Londen und ein Jahr in New York. Wir arbeiten jetzt in Rotterdam.
Ich war bei Shell. Ich bin jetzt bei der Deutschen Bank.
Wie ist Ihr Job bei der Bank? Gut?
Der Job ist langweilig. Aber es gibt mehr Geld. Ich habe ein
großes Haus, einen Mercedes, eine Frau und vier Kinder.
Meine Frau ist aus Amerika. Sie hat Eltern in Los Angeles
und eine Freundin in Florida und telefoniert immer. Das
kostet viel Geld.
Wir haben jetzt Ferien. Sie auch?
Nein, leider nicht. Ich habe im September Ferien. Wir fliegen nach Mallorca - aber ohne die Kinder. Wir haben da ein
Haus - ohne Telefon!
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Week 1

NIEUWE WOORDEN
Woordjes leren gaat het beste door de Duitse met de hand te bedekken en dan te kijken hoeveel u er op grond van het Nederlands kunt opnoemen. Spreek de Duitse woorden HARDOP uit. Morgen krijgt u flitskaartjes om mee te puzzelen!
in/im
in/in de
Flugzeug
vliegtuig
entschuldigen pardon,
Sie
excuseer me
wir
we
haben, habe, hebben, heb,
hat
heeft
Platz
plaats, (ook: plein)
und
en
ja
ja
ein, eine,
een
einem, einen
Moment
ogenblikje
bitte
alstublieft
guten Tag
goedendag, hallo
sind
zijn
mein, meine mijn
Name
naam
ist
is
nein
nee
leider
helaas
nicht
niet
ich
ik
bin
ben
fliegen/fliege vliegen/vlieg
nach
naar
Sie
u
auch
ook
aber
maar
aus
uit
10

war/waren
Mai
der, die, das,
dem, den
Stadt
sehr
schön
für
Firma
was
machen/
mache
arbeiten/
arbeite
bei
Frau

was/waren
mei
de, het
stad
heel
mooi, knap
voor
firma, bedrijf,
kantoor
wat
maken, doen/
maak, doe
werken/werk
bij
mevrouw, vrouw,
echtgenote
waar
reisbureau
nu
beter
drie
jaar, jaren
hoe
uw

wo
Reisebüro
jetzt
besser
drei
Jahr, Jahre
wie
Ihr, Ihre,
Ihrem, Ihren
gut
goed
langweilig
vervelend
es gibt
er is, er zijn

