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Aan de slag 
Direct aan de slag met de downloads behorend bij spel nummer 2 van de Spaanse 

taal! Deze downloads bevatten het oefenmateriaal om de woorden en zinnen die op 

de kaarten staan nog beter te oefenen. Je gaat hiermee je basiskennis verankeren. 

Natuurlijk kun je het taalspel ook alleen met de kaarten spelen. Maar wil je net wat 

meer oefenen óf het spel uitbreiden dan kan dat met deze downloads.

Kijk ook eens bij de uitgebreide spelregels op welke manieren je het spel allemaal 

kunt spelen. 

Wat ontvang je bij deze downloads?

Spel nummer 2 bestaat uit:

• 4 werkwoorden

• Cijfers van 11 tot 20

• Maanden van het jaar

• Woorden

Bewaarbladen
Je ontvangt ‘bewaarbladen’ van de werkwoorden en de cijfers & maanden. 

Hang deze bijvoorbeeld op, op een plek waar je vaak komt, zodat je de rijtjes kunt 

leren.

Controlebladen
De controlebladen gebruik je om jouw antwoorden te controleren 

op juistheid. 

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren
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Oefenbladen
Voor elk onderdeel hebben wij tof oefenmateriaal gemaakt. Je leert de 

werkwoorden vervoegen en je vergroot je woordenschat. 

Het oefenmateriaal is per onderdeel als volgt opgebouwd:

1. Een overzicht Nederlands - Spaans van de woorden en/of zinnen

2. Oefenblad Spaans  van de woorden en/of zinnen

3. Oefenblad Nederlands van de woorden en/of zinnen

Spel tip!
Van alle losse woorden die gebruikt zijn op de kaarten ontvang je een 

overzicht “Alle woorden uit het spel” (zie pag.43). Ook hierbij ontvang je 

oefenbladen. 

Het is leuk om op deze lijst ‘random’ te oefenen. Dat wil zeggen ‘noem enkele 

cijfers op tussen 1 en 72 en schrijf van deze woorden de juiste vertaling op in het 

Nederlands en/of in het Spaans. Zo oefen je de woorden door elkaar. Op deze 

manier kun je jezelf en/of elkaar overhoren.   

Wil je er wat meer snelheid in hebben? Neem er dan een zandloper bij. Degene die 

de meeste woorden goed heeft, wanneer de zandloper is uitgelopen, heeft 

gewonnen!

Leer je talen

Downloads Basiskennis verankeren

Veel succes!
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4 Werkwoorden op een rij

GAAN IR KUNNEN PODER

ik ga yo voy ik kan yo puedo

jij gaat tú vas jij kunt tú puedes

hij gaat él va hij kan él puede

zij gaat ella va zij kan ella puede

u gaat usted va u kunt usted puede

wij gaan nosotros vamos wij kunnen nosotros podemos

jullie gaan vosotros vais jullie kunnen vosotros podéis

zij gaan (m) ellos van zij kunnen (m) ellos pueden

zij gaan (v) ellas van zij kunnen (v) ellas pueden

u gaat ustedes van u kunt ustedes pueden

WETEN SABER NEMEN COGER

ik weet yo sé ik neem yo cojo

jij weet tú sabes jij neemt tú coges

hij weet él sabe hij neemt él coge

zij weet ella sabe zij neemt ella coge

u weet usted sabe u neemt usted coge

wij weten nosotros sabemos wij nemen nosotros cogemos

jullie weten vosotros sabéis jullie nemen vosotros cogéis

zij weten ellos saben zij nemen ellos cogen

zij weten ellas saben zij nemen ellas cogen

u weet ustedes saben u neemt ustedes cogen
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elf once

twaalf doce

dertien trece

veertien catorce

vijftien quince

zestien dieciséis

zeventien diecisiete

achttien dieciocho

negentien diecinueve

twintig veinte

Cijfers 11 tot en met 20 

Maanden van het jaar

januari enero

februari febrero

maart marzo

april abril

mei mayo

juni junio

juli julio

augustus agosto

september septiembre

oktober octubre

november noviembre

december diciembre
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1 ik ga yo voy 21 ik weet yo sé

2 jij gaat tú vas 22 jij weet tú sabes

3 hij gaat él va 23 hij weet él sabe

4 zij gaat ella va 24 zij weet ella sabe

5 u gaat usted va 25 u weet usted sabe

6 wij gaan nosotros vamos 26 wij weten nosotros sabemos

7 jullie gaan vosotros vais 27 jullie weten vosotros sabéis

8 zij gaan (m) ellos van 28 zij weten ellos saben

9 zij gaan (v) ellas van 29 zij weten ellas saben

10 u gaat ustedes van 30 u weet ustedes saben

11 ik kan yo puedo 31 ik neem yo cojo

12 jij kunt tú puedes 32 jij neemt tú coges

13 hij kan él puede 33 hij neemt él coge

14 zij kan ella puede 34 zij neemt ella coge

15 u kunt usted puede 35 u neemt usted coge

16 wij kunnen nosotros podemos 36 wij nemen nosotros cogemos

17 jullie kunnen vosotros podéis 37 jullie nemen vosotros cogéis

18 zij kunnen (m) ellos pueden 38 zij nemen ellos cogen

19 zij kunnen (v) ellas pueden 39 zij nemen ellas cogen

20 u kunt ustedes pueden 40 u neemt ustedes cogen

41 elf once 57 juli julio

42 twaalf doce 58 augustus agosto

43 dertien trece 59 september septiembre

44 veertien catorce 60 oktober octubre

45 vijftien quince 61 november noviembre

46 zestien dieciséis 62 december diciembre

47 zeventien diecisiete 63 de tafel la mesa

48 achttien dieciocho 64 de stoel la silla

49 negentien diecinueve 65 het huis la casa

50 twintig veinte 66 het bed la cama

51 januari enero 67 de woonkamer el salón

52 februari febrero 68 de slaapkamer la habitación

53 maart marzo 69 de badkamer el baño

54 april abril 70 de keuken la cocina

55 mei mayo 71 het glas el vaso 

56 juni junio 72 het rietje la pajita

Alle woorden
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Alle zinnen

1 Ik ga naar huis Yo voy a casa

2 Jij gaat naar de sportschool Tú vas al gimnasio

3 Hij gaat naar het werk Él va a trabajar

4 Zij gaat naar het hotel Ella va al hotel

5 U gaat naar de dierentuin Usted va al zoológico

6 Wij gaan naar het theater Nosotros vamos al teatro

7 Jullie gaan naar de bioscoop Vosotros vais al cine

8 Zij gaan samen naar school Ellos van juntos a la escuela

9 Zij gaan samen op pad Ellas van juntas a dar una vuelta

10 U gaat naar Nederland met het vliegtuig Ustedes van a los Países Bajos en avión

11 Ik kan vanmiddag optreden Yo puedo presentar esta tarde

12 Jij kunt dit boek lenen Tú puedes pedir prestado este libro

13 Hij kan goed schilderen Él puede pintar bien

14 Zij kan aan de wedstrijd meedoen Ella puede participar en el concurso

15 U kunt meedoen Usted puede participar

16 Wij kunnen u ophalen Nosotros podemos recogerle

17 Jullie  kunnen met ons meerijden Vosotros podéis viajar con nosotros

18 Zij kunnen het raadsel oplossen Ellos pueden resolver el rompecabezas

19 Zij kunnen het verhaal vertellen Ellas pueden contar la historia

20 U kunt zelf beslissen Ustedes pueden decidir por sí mismos

21 Ik weet waar Italië ligt Yo sé donde está Italia

22 Jij weet het antwoord Tú sabes la respuesta

23 Hij weet hoe dat moet Él sabe cómo hacerlo

24 Zij weet wat er gebeurd is Ella sabe qué ha pasado

25 U weet dat dit het juiste is Usted sabe que esto es lo correcto

26 Wij weten daar veel vanaf Nosotros sabemos mucho acerca de ello

27 Jullie weten veel van de Spaanse geschiedenis Vosotros sabéis mucho sobre la historia española

28 Zij weten meer dan wij Ellos saben más que nosotros

29 Zij weten weinig van wiskunde Ellas saben poco de matemáticas

30 U weet welk cadeau u gaat kopen Ustedes saben qué regalo van a comprar

31 Ik neem de bus Yo cojo el autobús

32 Jij neemt de auto Tú coges el coche

33 Hij neemt het brood mee van de bakker Él coge el pan de la panadería

34 Zij neemt de boot naar Marokko Ella coge el barco a Marruecos

35 U neemt  uw reiskoffer mee Usted coge la maleta para ir de viaje

36 Wij nemen de bus naar het centraal station Nosotros cogemos el autobús a la estación central
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Alle zinnen

37 Jullie nemen een treinkaartje Vosotros cogéis un billete de tren

38 Zij nemen het huiswerk mee naar huis Ellos cogen los deberes para llevarlos a casa

39 Zij nemen drinken mee van de supermarkt Ellas cogen bebidas del supermercado

40 U neemt de borden mee naar de keuken Ustedes cogen los platos para llevarlos a la cocina

41 Het voetbalteam bestaat uit elf personen El equipo de fútbol está formado por once personas

42 Twaalf stuks is een dozijn Doce unidades son una docena

43 Dertien leerlingen geven een presentatie Trece alumnos realizan una presentación

44 Vandaag word ik veertien jaar Hoy cumplo catorce años

45 Zondag vijftien april is het Pasen El domingo quince de abril es Pascua

46 Zij wordt zestien jaar en geeft een groot feest Cumple dieciséis años y celebra una gran fiesta

47 Als hij zeventien jaar wordt krijgt hij rijles Cuando cumpla diecisiete años irá a clases de conducir

48 Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis Tengo dieciocho años y me voy de viaje un año

49 Woon jij op huisnummer negentien? ¿Vives en la casa número diecinueve?

50 Dat zijn twintig glazen frisdrank Esos son veinte vasos de refresco

51 We hebben drie toetsen in januari En enero tenemos tres exámenes

52 In februari gaan wij skiën in Frankrijk En febrero vamos a esquiar a Francia

53 Ik ben jarig op achttien maart Mi cumpleaños es el dieciocho de marzo

54 In Nederland vieren ze in april Koningsdag En abril los Países Bajos celebran el Día del Rey

55 In mei hebben we twee weken vakantie En mayo tenemos dos semanas de vacaciones

56 Binnenkort is het juni Ya falta poco para junio

57 In juli hebben we zomervakantie En julio tenemos vacaciones de verano

58 In augustus gaan we naar Amerika En agosto vamos a América

59 Op 6 september is mijn broer jarig El 6 de septiembre es el cumpleaños de mi hermano

60 Wij krijgen een hond in oktober. Hij heet Flippy. En octubre nos dan un perro. Se llama Flippy.

61 Mijn ouders gaan in november naar Afrika En noviembre mis padres van a África

62 Ik wil naar het feest in december Quiero ir a la fiesta de diciembre

63 dit is een hele grote tafel Esta mesa es muy grande

64 Die paarse stoel vind ik het mooiste Esta silla violeta es la que más me gusta

65 Jullie hebben een mooi en groot huis Tenéis una casa grande y bonita

66 Hij heeft een extra lang bed Tiene una cama más larga

67 We drinken thee in de woonkamer Bebemos té en el salón

68 De jongens zijn in hun slaapkamer Los chicos están en su habitación

69 Op onze badkamer is een bad Tenemos una bañera en nuestro baño

70 De borden staan in de keuken Los platos están en la cocina

71 Dat glas ziet er mooi uit Ese vaso es bonito

72 Dat rietje heeft veel kleuren Esa pajita tiene muchos colores
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GAAN IR KUNNEN PODER

ik ga yo voy ik kan yo puedo

jij gaat tú vas jij kunt tú puedes

hij gaat él va hij kan él puede

zij gaat ella va zij kan ella puede

u gaat usted va u kunt usted puede

wij gaan nosotros vamos wij kunnen nosotros podemos

jullie gaan vosotros vais jullie kunnen vosotros podéis

zij gaan (m) ellos van zij kunnen (m) ellos pueden

zij gaan (v) ellas van zij kunnen (v) ellas pueden

u gaat ustedes van u kunt ustedes pueden

WETEN SABER NEMEN COGER

ik weet yo sé ik neem yo cojo

jij weet tú sabes jij neemt tú coges

hij weet él sabe hij neemt él coge

zij weet ella sabe zij neemt ella coge

u weet usted sabe u neemt usted coge

wij weten nosotros sabemos wij nemen nosotros cogemos

jullie weten vosotros sabéis jullie nemen vosotros cogéis

zij weten ellos saben zij nemen ellos cogen

zij weten ellas saben zij nemen ellas cogen

u weet ustedes saben u neemt ustedes cogen

De 4 werkwoorden
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GAAN KUNNEN

ik ga ik kan

jij gaat jij kunt

hij gaat hij kan

zij gaat zij kan

u gaat u kunt

wij gaan wij kunnen

jullie gaan jullie kunnen

zij gaan (m) zij kunnen (m)

zij gaan (v) zij kunnen (v)

u gaat u kunt

WETEN NEMEN

ik weet ik neem

jij weet jij neemt

hij weet hij neemt

zij weet zij neemt

u weet u neemt

wij weten wij nemen

jullie weten jullie nemen

zij weten zij nemen

zij weten zij nemen

u weet u neemt

De 4 werkwoorden oefenen
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IR PODER

yo voy yo puedo

tú vas tú puedes

él va él puede

ella va ella puede

usted va usted puede

nosotros vamos nosotros podemos

vosotros vais vosotros podéis

ellos van ellos pueden

ellas van ellas pueden

ustedes van ustedes pueden

SABER COGER

yo sé yo cojo

tú sabes tú coges

él sabe él coge

ella sabe ella coge

usted sabe usted coge

nosotros sabemos nosotros cogemos

vosotros sabéis vosotros cogéis

ellos saben ellos cogen

ellas saben ellas cogen

ustedes saben ustedes cogen

De 4 werkwoorden oefenen
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1 ik ga yo voy

Ik ga naar huis Yo voy a casa

2 jij gaat tú vas

Jij gaat naar de sportschool Tú vas al gimnasio

3 hij gaat él va

Hij gaat naar het werk Él va a trabajar

4 zij gaat ella va

Zij gaat naar het hotel Ella va al hotel

5 u gaat usted va

U gaat naar de dierentuin Usted va al zoológico

6 wij gaan nosotros vamos

Wij gaan naar het theater Nosotros vamos al teatro

7 jullie gaan vosotros vais

Jullie gaan naar de bioscoop Vosotros vais al cine

8 zij gaan (m) ellos van

Zij gaan samen naar school Ellos van juntos a la escuela

9 zij gaan (v) ellas van

Zij gaan samen op pad Ellas van juntas a dar una vuelta

10 u gaat ustedes van

U gaat naar Nederland met het vliegtuig Ustedes van a los Países Bajos en avión

Werkwoorden en zinnen - 1

Werkwoord: gaan Verbo: ir
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11 ik kan yo puedo

Ik kan vanmiddag optreden Yo puedo presentar esta tarde

12 jij kunt tú puedes

Jij kunt dit boek lenen Tú puedes pedir prestado este libro

13 hij kan él puede

Hij kan goed schilderen Él puede pintar bien

14 zij kan ella puede

Zij kan aan de wedstrijd meedoen Ella puede participar en el concurso

15 u kunt usted puede

U kunt meedoen Usted puede participar

16 wij kunnen nosotros podemos

Wij kunnen u ophalen Nosotros podemos recogerle

17 jullie kunnen vosotros podéis

Jullie  kunnen met ons meerijden Vosotros podéis viajar con nosotros

18 zij kunnen (m) ellos pueden

Zij kunnen het raadsel oplossen Ellos pueden resolver el rompecabezas

19 zij kunnen (v) ellas pueden

Zij kunnen het verhaal vertellen Ellas pueden contar la historia

20 u kunt ustedes pueden

U kunt zelf beslissen Ustedes pueden decidir por sí mismos

Werkwoorden en zinnen - 2

Werkwoord: kunnen Verbo: poder
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21 ik weet yo sé

Ik weet waar Italië ligt Yo sé donde está Italia

22 jij weet tú sabes

Jij weet het antwoord Tú sabes la respuesta

23 hij weet él sabe

Hij weet hoe dat moet Él sabe cómo hacerlo

24 zij weet ella sabe

Zij weet wat er gebeurd is Ella sabe qué ha pasado

25 u weet usted sabe

U weet dat dit het juiste is Usted sabe que esto es lo correcto

26 wij weten nosotros sabemos

Wij weten daar veel vanaf Nosotros sabemos mucho acerca de ello

27 jullie weten vosotros sabéis

Jullie weten veel van de Spaanse 
geschiedenis

Vosotros sabéis mucho sobre la historia 
española

28 zij weten ellos saben

Zij weten meer dan wij Ellos saben más que nosotros

29 zij weten ellas saben

Zij weten weinig van wiskunde Ellas saben poco de matemáticas

30 u weet ustedes saben

U weet welk cadeau u gaat kopen Ustedes saben qué regalo van a comprar

Werkwoorden en zinnen - 3

Werkwoord: weten Verbo: saber
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31 ik neem yo cojo

Ik neem de bus Yo cojo el autobús

32 jij neemt tú coges

Jij neemt de auto Tú coges el coche

33 hij neemt él coge

Hij neemt het brood mee van de bakker Él coge el pan de la panadería

34 zij neemt ella coge

Zij neemt de boot naar Marokko Ella coge el barco a Marruecos

35 u neemt usted coge

U neemt  uw reiskoffer mee Usted coge la maleta para ir de viaje

36 wij nemen nosotros cogemos

Wij nemen de bus naar het centraal station Nosotros cogemos el autobús a la estación 
central

37 jullie nemen vosotros cogéis

Jullie nemen een treinkaartje Vosotros cogéis un billete de tren

38 zij nemen ellos cogen

Zij nemen het huiswerk mee naar huis Ellos cogen los deberes para llevarlos a casa

39 zij nemen ellas cogen

Zij nemen drinken mee van de supermarkt Ellas cogen bebidas del supermercado

40 u neemt ustedes cogen

U neemt de borden mee naar de keuken Ustedes cogen los platos para llevarlos a la 
cocina

Werkwoorden en zinnen - 4

Werkwoord: nemen Verbo: coger
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Werkwoord: gaan Verbo: 

1 ik ga

Ik ga naar huis

2 jij gaat

Jij gaat naar de sportschool

3 hij gaat

Hij gaat naar het werk

4 zij gaat

Zij gaat naar het hotel

5 u gaat 

U gaat naar de dierentuin

6 wij gaan

Wij gaan naar het theater

7 jullie gaan

Jullie gaan naar de bioscoop

8 zij gaan (m)

Zij gaan samen naar school

9 zij gaan (v)

Zij gaan samen op pad

10 u gaat 

U gaat naar Nederland met het vliegtuig

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”
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Werkwoord:  kunnen Verbo:  

11 ik kan

Ik kan vanmiddag optreden

12 jij kunt

Jij kunt dit boek lenen

13 hij kan

Hij kan goed schilderen

14 zij kan

Zij kan aan de wedstrijd meedoen

15 u kunt

U kunt meedoen

16 wij kunnen

Wij kunnen u ophalen

17 jullie kunnen

Jullie  kunnen met ons meerijden

18 zij kunnen (m)

Zij kunnen het raadsel oplossen

19 zij kunnen (v)

Zij kunnen het verhaal vertellen

20 u kunt

U kunt zelf beslissen

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

Werkwoord:  weten Verbo:  

21 ik weet

Ik weet waar Italië ligt

22 jij weet

Jij weet het antwoord

23 hij weet

Hij weet hoe dat moet

24 zij weet

Zij weet wat er gebeurd is

25 u weet

U weet dat dit het juiste is

26 wij weten

Wij weten daar veel vanaf

27 jullie weten

Jullie weten veel van de Spaanse 

geschiedenis

28 zij weten

Zij weten meer dan wij

29 zij weten

Zij weten weinig van wiskunde

30 u weet

U weet welk cadeau u gaat kopen

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoord:  nemen Verbo: 

31 ik neem

Ik neem de bus

32 jij neemt

Jij neemt de auto

33 hij neemt

Hij neemt het brood mee van de bakker

34 zij neemt

Zij neemt de boot naar Marokko

35 u neemt

U neemt  uw reiskoffer mee

36 wij nemen

Wij nemen de bus naar het centraal station

37 jullie nemen

Jullie nemen een treinkaartje

38 zij nemen

Zij nemen het huiswerk mee naar huis

39 zij nemen

Zij nemen drinken mee van de supermarkt

40 u neemt

U neemt de borden mee naar de keuken

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”
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Werkwoord: Verbo:  ir

1 yo voy

Yo voy a casa

2 tú vas

Tú vas al gimnasio

3 él va

Él va a trabajar

4 ella va

Ella va al hotel

5 usted va

Usted va al zoológico

6 nosotros vamos

Nosotros vamos al teatro

7 vosotros vais

Vosotros vais al cine

8 ellos van

Ellos van juntos a la escuela

9 ellas van

Ellas van juntas a dar una vuelta

10 ustedes van

Ustedes van a los Países Bajos en avión

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-1”
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Werkwoord: Verbo:  poder

11 yo puedo

Yo puedo presentar esta tarde

12 tú puedes

Tú puedes pedir prestado este libro

13 él puede

Él puede pintar bien

14 ella puede

Ella puede participar en el concurso

15 usted puede

Usted puede participar

16 nosotros podemos

Nosotros podemos recogerle

17 vosotros podéis

Vosotros podéis viajar con nosotros

18 ellos pueden

Ellos pueden resolver el rompecabezas

19 ellas pueden

Ellas pueden contar la historia

20 ustedes pueden

Ustedes pueden decidir por sí mismos

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-2”
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Werkwoord:  Verbo:  saber

21 yo sé

Yo sé donde está Italia

22 tú sabes

Tú sabes la respuesta

23 él sabe

Él sabe cómo hacerlo

24 ella sabe

Ella sabe qué ha pasado

25 usted sabe

Usted sabe que esto es lo correcto

26 nosotros sabemos

Nosotros sabemos mucho acerca de ello

27 vosotros sabéis

Vosotros sabéis mucho sobre la historia 
española

28 ellos saben

Ellos saben más que nosotros

29 ellas saben

Ellas saben poco de matemáticas

30 ustedes saben

Ustedes saben qué regalo van a comprar

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-3”
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Werkwoord: Verbo: coger

31 yo cojo

Yo cojo el autobús

32 tú coges

Tú coges el coche

33 él coge

Él coge el pan de la panadería

34 ella coge

Ella coge el barco a Marruecos

35 usted coge

Usted coge la maleta para ir de viaje

36 nosotros cogemos

Nosotros cogemos el autobús a la estación 
central

37 vosotros cogéis

Vosotros cogéis un billete de tren

38 ellos cogen

Ellos cogen los deberes para llevarlos a casa

39 ellas cogen

Ellas cogen bebidas del supermercado

40 ustedes cogen

Ustedes cogen los platos para llevarlos a la 
cocina

Werkwoorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Werkwoorden en zinnen-4”
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FAIRE GOED FOUT 

“Oefen je eigen lijstje!”
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41 elf once

Het voetbalteam bestaat uit elf personen El equipo de fútbol está formado por once 

personas

42 twaalf doce

Twaalf stuks is een dozijn Doce unidades son una docena

43 dertien trece

Dertien leerlingen geven een presentatie Trece alumnos realizan una presentación

44 veertien catorce

Vandaag word ik veertien jaar Hoy cumplo catorce años

45 vijftien quince

Zondag vijftien april is het Pasen El domingo quince de abril es Pascua

46 zestien dieciséis

Zij wordt zestien jaar en geeft een groot 

feest

Cumple dieciséis años y celebra una gran 

fiesta

47 zeventien diecisiete

Als hij zeventien jaar wordt krijgt hij rijles Cuando cumpla diecisiete años irá a clases 

de conducir

48 achttien dieciocho

Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis Tengo dieciocho años y me voy de viaje un 

año

49 negentien diecinueve

Woon jij op huisnummer negentien? ¿Vives en la casa número diecinueve?

50 twintig veinte

Dat zijn twintig glazen frisdrank Esos son veinte vasos de refresco

Cijfers 11 - 20
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 11-20”

41 elf

Het voetbalteam bestaat uit elf personen

42 twaalf

Twaalf stuks is een dozijn

43 dertien

Dertien leerlingen geven een presentatie

44 veertien

Vandaag word ik veertien jaar

45 vijftien

Zondag vijftien april is het Pasen

46 zestien

Zij wordt zestien jaar en geeft een groot 

feest

47 zeventien

Als hij zeventien jaar wordt krijgt hij rijles

48 achttien

Ik ben achttien jaar en ga een jaar op reis

49 negentien

Woon jij op huisnummer negentien?

50 twintig

Dat zijn twintig glazen frisdrank
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Cijfers oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Cijfers 11-20”

41 once

El equipo de fútbol está formado por once 

personas

42 doce

Doce unidades son una docena

43 trece

Trece alumnos realizan una presentación

44 catorce

Hoy cumplo catorce años

45 quince

El domingo quince de abril es Pascua

46 dieciséis

Cumple dieciséis años y celebra una gran 

fiesta

47 diecisiete

Cuando cumpla diecisiete años irá a clases 

de conducir

48 dieciocho

Tengo dieciocho años y me voy de viaje un 

año

49 diecinueve

¿Vives en la casa número diecinueve?

50 veinte

Esos son veinte vasos de refresco
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51 januari enero

We hebben drie toetsen in januari En enero tenemos tres exámenes

52 februari febrero

In februari gaan wij skiën in Frankrijk En febrero vamos a esquiar a Francia

53 maart marzo

Ik ben jarig op achttien maart Mi cumpleaños es el dieciocho de marzo

54 april abril

In Nederland vieren ze in april Koningsdag En abril los Países Bajos celebran el Día del 
Rey

55 mei mayo

In mei hebben we twee weken vakantie En mayo tenemos dos semanas de 
vacaciones

56 juni junio

Binnenkort is het juni Ya falta poco para junio

57 juli julio

In juli hebben we zomervakantie En julio tenemos vacaciones de verano

58 augustus agosto

In augustus gaan we naar Amerika En agosto vamos a América

59 september septiembre

Op 6 september is mijn broer jarig El 6 de septiembre es el cumpleaños de mi 
hermano

60 oktober octubre

Wij krijgen een hond in oktober. Hij heet 
Flippy.

En octubre nos dan un perro. Se llama 
Flippy.

61 november noviembre

Mijn ouders gaan in november naar Afrika En noviembre mis padres van a África

62 december diciembre

Ik wil naar het feest in december Quiero ir a la fiesta de diciembre

Maanden van het jaar
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Maanden van het jaar oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Maanden van het jaar”

51 januari

We hebben drie toetsen in januari

52 februari

In februari gaan wij skiën in Frankrijk

53 maart

Ik ben jarig op achttien maart

54 april

In Nederland vieren ze in april Koningsdag

55 mei

In mei hebben we twee weken vakantie

56 juni

Binnenkort is het juni

57 juli

In juli hebben we zomervakantie

58 augustus

In augustus gaan we naar Amerika

59 september

Op 6 september is mijn broer jarig

60 oktober

Wij krijgen een hond in oktober. Hij heet 

Flippy.

61 november

Mijn ouders gaan in november naar Afrika 

62 december

Ik wil naar het feest in december
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Maanden van het jaar oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Maanden van het jaar”

51 enero

En enero tenemos tres exámenes

52 febrero

En febrero vamos a esquiar a Francia

53 marzo

Mi cumpleaños es el dieciocho de marzo

54 abril

En abril los Países Bajos celebran el Día del 
Rey

55 mayo

En mayo tenemos dos semanas de 
vacaciones

56 junio

Ya falta poco para junio

57 julio

En julio tenemos vacaciones de verano

58 agosto

En agosto vamos a América

59 septiembre

El 6 de septiembre es el cumpleaños de mi 
hermano

60 octubre

En octubre nos dan un perro. Se llama 
Flippy.

61 noviembre

En noviembre mis padres van a África

62 diciembre

Quiero ir a la fiesta de diciembre
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diecinueve negentien

februari febrero

dertien trece

noviembre November

achttien dieciocho

april abril

septiembre september

doce twaalf

augustus agosto

diecisiete zeventien

oktober octubre

vijftien quince

catorce veertien

elf once

maart marzo

enero januari

veinte twintig

zestien dieciséis

juni junio

december diciembre

mayo mei

julio juli

Cijfers & maanden random



©
Q
u
ib
o
b
a

www.quiboba.nl

diecinueve

februari

dertien

noviembre

achttien

april

septiembre

doce

augustus

diecisiete

oktober

vijftien

catorce

elf

maart

enero

veinte

zestien

juni

december

mayo

julio

Cijfers & maanden random oefenen
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Cijfers & maanden random oefenen

negentien

febrero

trece

November

dieciocho

abril

september

twaalf

agosto

zeventien

octubre

quince

veertien

once

marzo

januari

twintig

dieciséis

junio

diciembre

mei

juli
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63 de tafel la mesa

dit is een hele grote tafel Esta mesa es muy grande

64 de stoel la silla

Die paarse stoel vind ik het mooiste Esta silla violeta es la que más me gusta

65 het huis la casa

Jullie hebben een mooi en groot huis Tenéis una casa grande y bonita

66 het bed la cama

Hij heeft een extra lang bed Tiene una cama más larga

67 de woonkamer el salón

We drinken thee in de woonkamer Bebemos té en el salón

68 de slaapkamer la habitación

De jongens zijn in hun slaapkamer Los chicos están en su habitación

69 de badkamer el baño

Op onze badkamer is een bad Tenemos una bañera en nuestro baño

70 de keuken la cocina

De borden staan in de keuken Los platos están en la cocina

71 het glas el vaso 

Dat glas ziet er mooi uit Ese vaso es bonito

72 het rietje la pajita

Dat rietje heeft veel kleuren Esa pajita tiene muchos colores

Woorden
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63 de tafel

dit is een hele grote tafel

64 de stoel

Die paarse stoel vind ik het mooiste

65 het huis

Jullie hebben een mooi en groot huis

66 het bed

Hij heeft een extra lang bed

67 de woonkamer

We drinken thee in de woonkamer

68 de slaapkamer

De jongens zijn in hun slaapkamer

69 de badkamer

Op onze badkamer is een bad

70 de keuken

De borden staan in de keuken

71 het glas

Dat glas ziet er mooi uit

72 het rietje

Dat rietje heeft veel kleuren

Woorden oefenen

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”
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63 la mesa

Esta mesa es muy grande

64 la silla

Esta silla violeta es la que más me gusta

65 la casa

Tenéis una casa grande y bonita

66 la cama

Tiene una cama más larga

67 el salón

Bebemos té en el salón

68 la habitación

Los chicos están en su habitación

69 el baño

Tenemos una bañera en nuestro baño

70 la cocina

Los platos están en la cocina

71 el vaso 

Ese vaso es bonito

72 la pajita

Esa pajita tiene muchos colores

Controleer je antwoorden op het blad “Woorden”

Woorden oefenen
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Alle woorden 

uit het spel
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1 ik ga yo voy 21 ik weet yo sé

2 jij gaat tú vas 22 jij weet tú sabes

3 hij gaat él va 23 hij weet él sabe

4 zij gaat ella va 24 zij weet ella sabe

5 u gaat usted va 25 u weet usted sabe

6 wij gaan nosotros vamos 26 wij weten nosotros sabemos

7 jullie gaan vosotros vais 27 jullie weten vosotros sabéis

8 zij gaan (m) ellos van 28 zij weten ellos saben

9 zij gaan (v) ellas van 29 zij weten ellas saben

10 u gaat ustedes van 30 u weet ustedes saben

11 ik kan yo puedo 31 ik neem yo cojo

12 jij kunt tú puedes 32 jij neemt tú coges

13 hij kan él puede 33 hij neemt él coge

14 zij kan ella puede 34 zij neemt ella coge

15 u kunt usted puede 35 u neemt usted coge

16 wij kunnen nosotros podemos 36 wij nemen nosotros cogemos

17 jullie kunnen vosotros podéis 37 jullie nemen vosotros cogéis

18 zij kunnen (m) ellos pueden 38 zij nemen ellos cogen

19 zij kunnen (v) ellas pueden 39 zij nemen ellas cogen

20 u kunt ustedes pueden 40 u neemt ustedes cogen

41 elf once 57 juli julio

42 twaalf doce 58 augustus agosto

43 dertien trece 59 september septiembre

44 veertien catorce 60 oktober octubre

45 vijftien quince 61 november noviembre

46 zestien dieciséis 62 december diciembre

47 zeventien diecisiete 63 de tafel la mesa

48 achttien dieciocho 64 de stoel la silla

49 negentien diecinueve 65 het huis la casa

50 twintig veinte 66 het bed la cama

51 januari enero 67 de woonkamer el salón

52 februari febrero 68 de slaapkamer la habitación

53 maart marzo 69 de badkamer el baño

54 april abril 70 de keuken la cocina

55 mei mayo 71 het glas el vaso 

56 juni junio 72 het rietje la pajita

Alle woorden uit spel 2
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Alle woorden uit spel 2 oefenen

1 ik ga 21 ik weet

2 jij gaat 22 jij weet

3 hij gaat 23 hij weet

4 zij gaat 24 zij weet

5 u gaat 25 u weet

6 wij gaan 26 wij weten

7 jullie gaan 27 jullie weten

8 zij gaan (m) 28 zij weten

9 zij gaan (v) 29 zij weten

10 u gaat 30 u weet

11 ik kan 31 ik neem

12 jij kunt 32 jij neemt

13 hij kan 33 hij neemt

14 zij kan 34 zij neemt

15 u kunt 35 u neemt

16 wij kunnen 36 wij nemen

17 jullie kunnen 37 jullie nemen

18 zij kunnen (m) 38 zij nemen

19 zij kunnen (v) 39 zij nemen

20 u kunt 40 u neemt

41 elf 57 juli

42 twaalf 58 augustus

43 dertien 59 september

44 veertien 60 oktober

45 vijftien 61 november

46 zestien 62 december

47 zeventien 63 de tafel

48 achttien 64 de stoel

49 negentien 65 het huis

50 twintig 66 het bed

51 januari 67 de woonkamer

52 februari 68 de slaapkamer

53 maart 69 de badkamer

54 april 70 de keuken

55 mei 71 het glas

56 juni 72 het rietje
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Alle woorden uit spel 2 oefenen

1 yo voy 21 yo sé

2 tú vas 22 tú sabes

3 él va 23 él sabe

4 ella va 24 ella sabe

5 usted va 25 usted sabe

6 nosotros vamos 26 nosotros sabemos

7 vosotros vais 27 vosotros sabéis

8 ellos van 28 ellos saben

9 ellas van 29 ellas saben

10 ustedes van 30 ustedes saben

11 yo puedo 31 yo cojo

12 tú puedes 32 tú coges

13 él puede 33 él coge

14 ella puede 34 ella coge

15 usted puede 35 usted coge

16 nosotros podemos 36 nosotros cogemos

17 vosotros podéis 37 vosotros cogéis

18 ellos pueden 38 ellos cogen

19 ellas pueden 39 ellas cogen

20 ustedes pueden 40 ustedes cogen

41 once 57 julio

42 doce 58 agosto

43 trece 59 septiembre

44 catorce 60 octubre

45 quince 61 noviembre

46 dieciséis 62 diciembre

47 diecisiete 63 la mesa

48 dieciocho 64 la silla

49 diecinueve 65 la casa

50 veinte 66 la cama

51 enero 67 el salón

52 febrero 68 la habitación

53 marzo 69 el baño

54 abril 70 la cocina

55 mayo 71 el vaso 

56 junio 72 la pajita
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Je bent aan het einde gekomen van de OEFENMATERIALEN behorend 
bij SPEL nummer 2 van de Spaanse taal. 

Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Spaanse taal? 
Neem dan eens een kijkje in onze shop

Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen! Beluister óók de 
podcast voor de juiste uitspraak. 

www.quiboba.nl

Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA. 

Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de 
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.

https://shop.quiboba.nl/
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Heel veel  succes!

Buena suerte!

PS: Heb je vragen? 

Mail ons dan op support@quiboba.nl
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