Duits D-cluster

CCIDUR5A.1

Succes met leren
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.

Geld verdienen?
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk briljant
is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s

Opgave 1
Syllabus 3164, opgave 2 en 3, pag. 2 t/m 5
1

3

4

ich / ik

mir / me, mij

mich / me, mij

er / hij

ihm / hem

ihn / hem

sie / zij

ihr / haar

sie / haar, ze

es / het

ihm / het

es / het

wir / wij

uns / ons

uns / ons

sie / zij

ihnen / hen, hun

sie / hen, ze

Sie / u

Ihnen / u

Sie / u

Op de schuiflat:
er es
sie

ich
wir
sie
Sie (=u)

ihm
ihr

mir
uns
ihnen
Ihnen

ihn es
sie

mich
uns
sie
Sie

1
onderwerp, wie of wat plus werkwoord
3
meewerkend voorwerp aan/voor erbij DENKEN!
Denk aan voorzetsels!
Denk aan werkwoorden!
4
lijdend voorwerp wie of wat?
Denk aan voorzetsels!
Denk aan werkwoorden!

Voorzetsels:
Zie lat!!!
Er zijn voorzetsels alleen voor de 2, 3 of 4 naamval
Er zijn voorzetsels die de 3e of 4e naamval kunnen hebben! In dat geval:
tijdsbepaling, wanneer? 3e
plaatsbepaling, waar? 3e
waar naar toe? 4e
indien niet: 7/2 regel!
LET OP: er komen tevens opgaven m.b.t. het wederkerend voornaamwoord:
Bv.:
sich freuen  ich freue mich / er, sie es, freut sich / wir freuen uns / sie, Sie freuen sich
sich erinnern  ich erinnere mich / er, sie, es erinnert sich / wir erinnern uns, sie, Sie erinnern sich
sich wenden  ich wende mich / er, sie, es wendet sich / wir wenden uns / sie, Sie wenden sich
sich kümmern um  ich kümmere mich um / er, sie, es kümmert sich um, wir kümmern uns um / sie,
Sie kümmern sich um
sich informieren  ich informiere mich / er, sie, es informiert sich, wir informieren uns / sie, Sie
informieren sich
Voorbeelden opgaven:
A: Kennen Sie Herrn Berghoff von Hoechst?
B: Nein, ich habe ...... noch nicht kennengelernt.
Antwort: ihn
ik heb hem noch niet leren kennen. ‚HEM’ kan IHM of IHN zijn
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:
1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Habe’ is het werkwoord en
hoort bij ‚ich’. Ik heb hem nog niet ontmoet. Dus niet de eerste naamval. Bovendien kan ihm of ihn
alleen de 3e of 4e naamval zijn.
3e naamval? Kunnen we aan/of voor erbij denken?
4e naamval? Kunnen we ‚wie of wat’ vragen? Ik heb wie of wat nog niet leren kennen? Ja.
A: Ich habe einige Fragen über Faktur Nr. 768/45.
B: Wenden Sie ..... bitte an das Sekretariat.
Antwort: sich
Hier hebben we een wederkerend voornaamwoord. Sich wenden (zich richten tot).
A: Guten Tag, Frau Wille, wie geht es Ihnen?
B: Danke, ....... geht es ausgezeichnet!
Antwort: mir
hoe gaat het met u, hem, haar, hen, etc. altijd in de 3e naamval!
A: Wird Ihre Frau auch auf der Party dabei sein?
B: Ja, ohne .... gehe ich nicht.
Antwort: sie
let op de voorzetsels. Ohne heeft altijd de 4e naamval!
A: Ich interessiere mich für Ihr Modell XB 12.
B: Ach ja, dann kann ich ..... einige Broschüren zuschicken.
Antwort: Ihnen
ik kan u enkele brochures sturen. U kan SIE / IHNEN of SIE zijn
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:

1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Kann’ is het werkwoord en
hoort bij ‚ich’. Ik kan u brochures toesturen. Dus niet de eerste naamval.
3e naamval? Kunnen we aan/of voor erbij denken? Ik kan AAN u brochures toesturen/ Ja.
A: Herrn Winkler, haben Sie nichts von den Spezifikationen verstanden?
B: Nein, man konnte ..... leider nichts darüber erklären!
Antwort: mir
Nee, men kon mij niets uitleggen. MIJ kan MIR of MICH zijn
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:
1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Konnte is het werkwoord en
hoort bij ‚man’ . Men kon mij niets uitleggen. Dus niet de eerste naamval. Bovendien kan mir of mich
alleen de 3e of 4e naamval zijn.
3e naamval? Kunnen we aan/of voor erbij denken? Men kon AAN mij niets uitleggen. Ja.
A: Ich suche Frau Brown.
B: Sie können ...... am Nachmittag ab vier Uhr erreichen.
Antwort: sie
U kunt haar vanmiddag bereiken. HAAR kan SIE / IHR of SIE zijn
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:
1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Können’ is het werkwoord
en hoort bij ‚Sie’. U kunt haar vanmiddag bereiken. Dus niet de eerste naamval.
3e naamval? Kunnen we aan/of voor erbij denken?
4e naamval? Kunnen we wie of wat vragen? Wie of wat kunt u vanmiddag bereiken? Ja.
Opgave 2
Syllabus 3164, opgave 4, pag. 7 t/m 11
Persoonlijk voornaamwoord SIE/IHNEN/SIE = U (zie opgave 1)
Bezittelijk voornaamwoord IHRxxxx = Uw
Ihr-xxx = Uw
1e stap: zet de schuiflat op de ‘ein-Gruppe’
2e stap: geslacht van het zelfstandig naamwoord bepalen
3e stap: naamval bepalen en de juiste uitgang achter ‘Ihr’ aflezen (groene vakjes)
LET OP: het bezittelijke voornaamwoord (uw) heeft wel een 2e naamval!
2e naamval: ‘van’ bepaling / bezitsverhouding tussen twee zelfstandige naamwoorden
let op voorzetsels
De 2e naamval had je vroeger in het Nederlands ook:
De heer des huizes
In naam der wet
De kolonel der luchtmacht
Tegenwoordig omschrijf je deze zinnen met ‘van’:
De heer van het huis
In naam van de wet
De kolonel van de luchtmacht

Voorbeelden opgaven:
Ich habe .... Anzeige gelesen
Antwoord: Ihre
Stap 1: zet de lat op de ein-Gruppe
Stap 2: wat is het geslacht van Anzeige? Vrouwelijk
Stap 3: ontleden.
ik heb uw advertentie gelezen
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:
1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Habe’ is het werkwoord en
hoort bij ‚ich’. Ik heb uw advertentie gelezen. Dus niet de eerste naamval.
2e naamval? Een van-bepaling?
3e naamval? Kunnen we aan/of voor erbij denken?
4e naamval? Kunnen we ‚wie of wat’ vragen? Ik heb wie of wat gelezen? Ja. De uitgang (groene vakje)
bij vrouwelijke woorden, 4e naamval is een E. Dus: IHR-E
Wie ist ..... Arbeitstag im allgemeinen abgelaufen?
Antwoord? Ihr
Stap 1: zet de lat op de ein-Gruppe
Stap 2: wat is het geslacht van Arbeitstag? Mannelijk
Stap 3: ontleden.
Hoe is uw werkdag in het algemeen verlopen?
we hebben hier geen voorzetsel, dus we ontleden:
1e naamval? Wat is het werkwoord, wie of wat doet, heeft, etc. hier iets? ‚Ist ... abgelaufen’ is het
werkwoord en hoort bij ‚Arbeitstag’. Hoe is de werkdag verlopen. Dus eerste naamval. . De uitgang
(groene vakje) bij mannelijke woorden, 1e naamval is NIETS. Dus het blijft IHR
Sind Sie mit ..... Gehalt zufrieden?
Antwoord? Ihrem
Stap 1: zet de lat op de ein-Gruppe
Stap 2: wat is het geslacht van Gehalt? Onzijdig
Stap 3: ontleden.
Bent u met uw salaris tevreden?
we hebben hier een voorzetsel! Mit heeft altijd de 3e naamval! De uitgang (groene vakje) bij onzijdige
woorden, 3e naamval is EM. Dus: IHR-EM

Wir beziehen uns auf ...... Brief.
Antwort: Ihren
Stap 1: zet de lat op de ein-Gruppe
Stap 2: wat is het geslacht van Brief? Mannelijk
Stap 3: ontleden.
Wij refereren naar uw brief.
we hebben hier een voorzetsel! Auf. Maar auf kan de 3e of 4e naamval hebben.
Nu moeten we drie vragen stellen: 1. Is het een tijdsbepaling? 2. Is het een plaatsbepaling? In dit geval
3e naamval. Of is het een beweging? Bij beweging 4e naamval. Of kunnen we geen van deze drie
vragen stellen? Als het niet om een
tijdsbepaling, plaatsbepaling of beweging gaat, dan nemen we de 7/2 regel. ‘Auf’ (en ‘über’) heeft dan
altijd de 4e naamval.
De uitgang (groene vakje) bij mannelijke woorden, 4e naamval is EN.
Dus: IHR-EN

Der Auftrag ..... Betriebs klingt interessant.
Antwort: Ihres
Antwoord? Ihr
Stap 1: zet de lat op de ein-Gruppe
Stap 2: wat is het geslacht van Betrieb? Mannelijk
Stap 3: ontleden.
De opdracht van uw bedrijf klinkt interessant
Als je dit vertaald, dan zie je gelijk dat het een 2e naamval is: VAN-BEPALING, de opdracht VAN uw
bedrijf.
Je ziet het ook aan de ‘s’ achter Betrieb. Let op: dit is geen meervoud maar de 2e naamval ‘S’ die
mannelijke en onzijdige woorden krijgen.
De uitgang (groene vakje) bij mannelijke woorden, 2e naamval is ES. Dus: IHR-ES
Op het tentamen worden (u) en (uw) door elkaar gevraagd:
Auf der letzten Frühjarsmesse zeigten ..... neue Uhren.
Bitte schicken .... mir detaillierte Angaben über Armbanduhren wie in .... Anzeige im „Berliner
Tagblatt“ vom Dienstag, dem 12. Februar beschrieben.
Opgave 3
Syllabus 3164, opgave 1, pag. 21 t/m 23
Formulieren Sie höflicher!
Leer de ‚Höflichkeitskonjunktiv’ op pagina 20.
Bin / ist  wäre
Sind  wären
Habe / hat  hätte
Haben  hätten
Werde / wird  würde
Werden  würden
Darf  dürfte
Dürfen  dürften
Kann  könnte
Können  könnten
Mag  möchte
Mögen  möchten
Muss  müsste
Müssen  müssten
Weiß  wüsste
Wissen  wüssten
Soll  sollte
Sollen  sollten
Will  möchte

Wollen  möchten
Lasse / lässt  ließe
Lassen  ließen
Gehe / geht  ginge
Gehen  gingen
Brauche / braucht  bräuchte
Brauchen  bräuchten
BIJ ALLE ANDERE WERKWOORDEN:
Würde + hele werkwoord (enkelvoud)
Würden + hele werkwoord (meervoud)
Voorbeelden opgaven:
Bitte schicken Sie uns detaillierte Angaben über Ihre Produkte.
Antwoord:
Bitte würden Sie uns detaillierte Angaben über Ihre Produkte schicken.
Je hoeft niet de hele zin op te schrijven. Schrijf op: würden ..... schicken.
Ihre Produkte interessieren uns sehr.
Antwoord: Würden ..... interessieren
Es interessiert uns zu sehen .....
Antwoord: Würde ..... interessieren
Ist Ihre Firma dazu in der Lage?
Antwoord: Wäre
Können Sie uns sagen ob.....
Antwoord: Könnten
Ich schlage Ihnen gern als Alternativtermin den 2. April vor....
Antwoord: Würde ..... vorschlagen
Opgave 4
Syllabus 3164, opgave 3, pag. 27 t/m 28
1)
Könnten Sie mir sagen, wie oft der Akku AUFGELADEN WERDEN MUSS.
Kunt u mij zeggen, hoe vaak de accu MOET WORDEN OPGELADEN.
Let op: in het Duits komt eerst het voltooid deelwoord en de persoonsvorm staat altijd aan het eind!
2)
Ich hätte noch gern gewusst, ob die Oberfläche sehr empfindlich IST.
Ik zou nog graag willen weten, of de oppervlakte heel erg gevoelig IS.
3)
Mich würde (noch) interessieren, in welcher Zeit Sie LIEFERN KÖNNEN?
Het zou me (nog) interesseren, in welke tijd u KUNT LEVEREN?

Opgave 5
Syllabus 3164, opgave 1, pag. 46 t/m 49
Let vooral op het volgende: het Nederlandse ‘naar’ is vaak niet te vertalen met ‘nach’!
Ga je naar een persoon, dan gebruik je ‚zu’:
Ik ga naar mijn ouders  ich gehe zu meinen Eltern
Ik ga naar mijn opa  ich gehe zum Grossvatter
Ik ga naar mijn oma  ich gehe zur Grossmutter
Zie o.a. opgaven 3, 40, 55, 56, 98, 125, 129
Ben je of is iets op weg, je bent er nog niet of het is er nog niet, dan gebruik je ‚in’:
Ik rij naar kantoor  ich fahre ins Büro (Büro is onzijdig, ich fahre in das Büro wordt ins Büro)
Ik ga naar bed  ich gehe ins Bett (Bett is onzijdig, ich gehe in das Bett wordt ins Bett)
Ik ga naar de stad  ich gehe in die Stadt (Stadt is vrouwelijk, ich gehe in die Stadt)
Ik ga naar het bedrijf  ich gehe in den Berieb (Betrieb is mannelijk, ich gehe in den Betrieb)
Zie o.a. opgaven 5, 53, 73, 74, 77, 92, 100, 139
Ga je ergens tot VOOR een gebouw heen, b.v. met de taxi naar het vliegveld (dan stopt de taxi
hopenlijk VOOR de terminal), dan gebruik je ‚zu’:
Ik wil graag naar het vliegveld  ik möchte zum Flughafen (Flughafen is mannelijk, zu dem Flughafen
wordt zum Flughafen)
Ik wil graag naar de beurs  ich möchte zur Messe (Messe is vrouwelijk, zu der Messe wordt zur
Messe)
Taxi, naar de bioscoop!  Taxi, zum Kino! (Kino is onzijdig, zu dem Kino wordt zum Kino).
Als je dan daadwerkelijk in de bioscoop gaat, dan is het weer: ich gehe ins Kino.
Zie o.a. opgaven 45, 47
Ben je dan daadwerkelijk in een gebouw, dan is het:
Ich bin im Büro (Büro is onzijdig, in dem Büro wordt im Büro)
Ich bin im Betrieb (Betrieb is mannelijk, in dem Betrieb wordt im Betrieb)
Ich bin im Urlaub (Urlaub is mannelijk, in dem Urlaub wordt im Urlaub)
Ich bin in der Stadt (Stadt is vrouwelijk)
Kortom: je bent er nog niet: ich fahre in den Urlaub / je bent er: ich bin im Urlaub Zie o.a. opgave 67
Naar een stadt of dorp, dan is het wel ‚nach’:
Ik ga naar Berlijn  ich gehe nach Berlin
Ik ga naar Arnhem  ich gehe nach Arnhem
Zie o.a. opgave 83,126
Naar een land is meestal ‚nach’:
Ik ga naar Duitsland  ich gehe nach Deutschland
Ik ga naar Polen  ich gehe nach Polen
Behalve als het land een lidwoord heeft!!!!
Landen met lidwoorden zijn:
die Niederlande
die Schweiz

die Vereinigten Staaten
die Türkei
Ich fahre in die Schweiz
Herr Janssen, fahren Sie nächste Woche in die Niederlande?
Zie o.a. opgaven 138, 140
Vraag je waar iemand vandaag komt, dan is het ‚aus’:
Ich komme aus den Niederlanden
Ich komme aus der Schweiz
Ich komme aus Deutschland
Zie o.a. opgaven 1, 97
Let nog op het volgende:
Ga naar links, naar rechts  dann gehen Sie nach links, nach rechts
Ik ga naar huis  ich gehe nach Hause
Ik ben thuis  ich bin zu Hause
Zie o.a. opgaven 4, 76, 99, 123
Tijdsbepalingen, wanneer?
Een week, 10 minuten geleden  vor einer, Woche, vor 10 Minuten
Over een week, over 10 minuten  in einer Woche, in 10 Minuten
Zie o.a. opgaven 2, 32, 68, 135, 145, 147
Een afspraak maken:
Ich möchte Sie am 10. Oktober / am Dienstag / am Nachmittag um 15.00 Uhr treffen.
Zie o.a. opgaven 70, 71, 182, 184, 189
Een afspraak verschuiven:
Ich möchte den Termin auf den 10. Oktober, auf Dienstag / auf den Nachmittag / auf 10.00 Uhr
verschieben
Zie o.a. opgave 89
Uitdrukkingen zoals ‚tot uw dienst’, ‚tot mijn verbazing’, ‚veroordeeld tot’:
Zu unsrem Bedauern
Zu unserem Erstaunen
Zie o.a. opgaven 17, 23, 25
Vanaf = ab
Die Preise gelten ab Juli 2012
Zie o.a. opgave 39
Wanneer, herhalingen = pro:
Een keer per week  einmal pro Tag / pro Woche / pro Monat
Zie o.a. opgave 10

‚Recheneinhet’ = pro:
De prijzen gelden per stuk  die Preise gelten pro Stück
Iets versturen = per
De goederen worden per vliegtuig verstuurd  die Güter werden per Flugzeug verschickt
De goederen worden met de post verstuurd  die Güter werden mit der Post verschickt
Zie ook opgave 12
Iets sturen naar / zich richten tot = an:
Stuur je bericht naar volgend adres  Schicken Sie Ihren Bericht an folgende Adresse
Zie ook opgaven 9, 131
Opgave 6
Syllabus 3164, opgave 2, pag. 61/62
Nach + eingehen + Auftrag: nach Auftragseingang
Nach + erhalten + Rechnung: nach Rechnungserhalt
Nach + empfangen + Waren: nach Warenempfang
Nach + versenden + Waren: nach Warenversand
Zu + steigern + Umsatz: zur Umsatzsteigerung
Wegen + erhöhen + Preis: wegen Preiserhöhung
Trotz + fördern + Verkauf: Trotz Verkaufsförderung
Vor + erteilen + Auftrag: vor Auftragserteilung
Bei + befördern + Güter: bei der Güterbeförderung
Etc.
Opgave 7
Syllabus 3164, opgave 3, pag. 62 t/m 63
Wenn Sie 25 Stück bestellen, erhalten Sie einen Mengenrabatt
(bei)
Als u 25 stuks besteld....
(bei = bij)
bij bestelling van 25 stuks
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Bei Bestellung von 25 Stück
Wenn wir eine Vertriebsgesellschaft gründen, brauchen wir Ihre Hilfe
(bei)
Als wij een distributiemaatschappij oprichten.....
(bij)
Bij het oprichten van een distributiemaatschappij
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Let op de naamval: “eine Vertriebsgesellschaft” = 4e naamval, dit wordt nu een 2e naamval:
Bei der Gründung einer Vertriebsgeschellschaft.....
Wenn man die Finanzen bespricht, möchte ich gern dabei sein.
(bei)
Als men de financiën bespreekt....
(bij)

Bij het bespreken van de financiën
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Let op de naamval: “die Finanzen” = 4e naamval, dit wordt nu een 2e naamval:
Bei der Besprechung der Finanzen
Of, net al bij opgave 6: bei der Finanzbesprechung.....
Wenn Sie den Vertrag abschliessen werden auch die Zahlungsmodalitäten geregelt.
Als u het contract afluit....
Bij afsluiting van het contract
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Let op de naamval: “den Vertrag” = 4e naamval, dit wordt nu een 2e naamval:
Beim Abschluss des Vertrags
Of, net als bij opgave 6: bei Vertragsabschluss
Um den Absatz zu erhöhen, sucht die Firma einen neuen Markt.
(zu)
Om de afzet te verhogen....
zu = ter
Ter verhoging van de afzet
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Let op de naamval: “den Absatz” = 4e naamval, dit wordt nu een 2e naamval:
Zur Eröhung des Absatzes
Of, net als bij opgave 6: zur Absatzerhöhung
Weil sich die Marktlage verbessert hat, können wir mer investieren.
(wegen)
Omdat zich de marktsituatie heeft verbeterd...
wegen = vanwege
Vanwege de verbetering van de marktsituatie
Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
Let op de naamval: “die Marktlage” = 4e naamval, dit wordt nu een 2e naamval:
Wegen Verbesserung der Marktlage
Obwohl die Zinskonditionen günstig sind, ......
(Trotz)
Alhoewel de rentecondities gunstig zijn
(Trotz = ondanks)
Ondanks de gunstige rentecondities
Trotz der günstigen Zinskonditionen.....

Obwohl die Gewinne groß sind......
(Trotz)
Alhoewel de winst groot is ....
(Trotz = ondanks)
Ondanks de grote winst
Trotz der großen Gewinne
Bevor wir ausliefern, ....
(vor)
Voordat we uitleveren....
(Voor)

Voor de uitlevering
Vor Auslieferung
Bevor wir den Auftrag erteilen....
Vor Auftragserteilung
Nachdem wir die Waren erhalten haben,
(Nach)
Nach Warenerhalt
Nachdem sie die Produkte vorgestellt hat....
Nach der Produktvorstellung
Opgave 8
Leren: pagina’s 72 t/m 74
Syllabus 3164, opgave 1 en 2, pag. 75/76
Syllabus 3164, opgave 2 en 3, pag. 79/80
De trappen van vergelijking
Veel bijvoeglijke naamwoorden kennen trappen van vergelijking:
De stellende trap = der Positiv
De vergrotende trap = der Komparativ
De overtreffende trap = der Superlativ
Klein

kleiner

kleinst

De stellende trap wordt ook gebruikt, wanneer men personen of dingen vergelijkt:
Er ist gleich alt wie ich
Hij is even oud als ik.
Let op: het Nederlande ‘even.... als’ is in het Duits ‘gleich .... wie’
De vergrotende trap drukt in een vergelijking tussen personen of zaken een hogere graad uit. Hij wordt
gevormd door de uitgang –er achter het bijvoeglijke naamwoord:
Peter ist älter als Heinrich.
Piet is ouder dan Heinrich.
Let op: het Nederlandse ‘dan’ is in het Duits ‘als’
De overtreffende trap drukt de hoogste graad uit. Hij wordt gemaakt d.m.v. de uitgang – st achter het
bijvoeglijke naamwoord:
Peter ist der älteste.
Piet is de oudste.
De overtreffende trap kan ook op een andere manier worden gevormd, namelijk d.m.v.
am ....-en
Peter ist am ältesten.
Piet is het oudst.
Let ook op het volgende:
bij woorden op el en er, is de vergrotende trap zonder e:
Dunkel
dunklerdunkelst
Teuer
teurer
teuerst

Trocken

trockner

trockenst

Bij woorden op d, t, s, SS, sch, x of z, eindigt de overtreffende trap op est:
Weit
weiter
weitest
Frisch
frischer frischest
Let op: een aantaal bijvoeglijke naamwoorden krijgt in de vergrotende en overtreffende trap een
Umlaut:
Alt
älter
ältest
Arm
ärmer
ärmst
Jung
jünger
jüngst
Kalt
kälter
kältest
Kurz
kürzer
kürzest
Lang
länger
längst
Etc.
Een aantal zijn onregelmatig:
Groß
größer
Gut
besser
Hoch
höher
Nah
näher
Viel
mehr
Wenig
weniger
Etc.

größt
best
höchst
nächst
meist
wenigst

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns für das ....... (günstig, Komparativ) Angebot
entschieden haben.
Komparativ van günstig is: günstiger
Nu moet je kijken of de ‘Komparativ’ (vergrotende trap) hier ‘gewoon’ als vergrotende trap wordt
gebruikt of al bijvoeglijk naamwoord. Wordt hij als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, dan komt nog de
uitgang van het bijvoeglijk naamwoord achter ‘günstiger’.
Helaas moeten wij u mededelen dat wij voor de goedkopere aanbieding gekozen hebben.
De vergrotende trap wordt hier inderdaad gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Hij zegt iets over de
aanbieding.
Stap 1: wat is het geslacht van Angebot? Onzijdig.
Stap 2: kijk of je een ‘AANWIJZIGING/HINT’ in de zin kunt vinden. Staat er een woord van de DER- of
EINGRUPPE ervoor, of een VOORZETSEL?
Stap 3: mocht er een woord van de DER- of EINGRUPPE staan, dan moet je de lat alleen op de juiste
groep zetten en naar de uitgangen van de GROENE vakjes kijken (je moet wel het geslacht van het
woord kennen en dus weten of je bij de mannelijke, vrouwelijke, onzijdige woorden of bij de
meervoud moet kijken). Je zult de uitgang bij deze groene vakjes vinden en nu hoef je alleen nog de
uitgang van de GELE vakjes aflezen
Stap 4: heb je geen woord van de DER- of EINGRUPPE, dan moet je met de lat naar de NICHTSGRUPPE
en zul je moeten ontleden, tenzij je een voorzetsel hebt!
Stap 5: Bij een voorzetsel ga je naar de NICHTSGRUPPE, maar nu weet je al vast welke naamval het
moet zijn. Moet je alleen nog het geslacht bepalen.
Terug naar ons voorbeeld:
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns für das ....... (günstig, Komparativ) Angebot
entschieden haben.
Komparativ van günstig is: günstiger
Angebot = onzijdig
We hebben hier een woord van de DER-GRUPPE
Waar zie je bij de GROENE vakjes bij onzijdige woorden AS staan (D-AS)?

Bij de eerste en vierde naamval.
Wat is de uitgang bij deze naamvallen bij de GELE vakjes?
Bij beiden E.
Dus: günstiger-E.
Ter informatie: het is hier de 4e naamval. Dit zou je ook kunnen zien aan het voorzetseltje ‘für’
Antwoord: Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns für das günstigere Angebot entschieden
haben.
Sprechen Sie bitte etwas ...... (deutlich, Komparativ)
Komparativ van deutlich = deutlicher
Nu moet je kijken of de ‘Komparativ’ (vergrotende trap) hier ‘gewoon’ als vergrotende trap wordt
gebruikt of al bijvoeglijk naamwoord. Wordt hij als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, dan komt nog de
uitgang van het bijvoeglijk naamwoord achter ‘deutlicher’.
Kunt u aub iets duidelijker spreken
De vergrotende trap wordt hier ‘gewoon’ als vergrotende trap gebruikt. Er komt dus geen uitgang
meer van pas.
Antwoord: Sprechen Sie bitte etwas deutlicher.
Wenn Sie mir Ihre Karte dalassen, schicke ich Ihnen gern ..... (nah, Komparativ) Informationen.
Komparativ van nah = näher
Vraag: ‘gewoon’ vergrotende trap of ‘bijvoeglijk naamwoord’?
Indien u uw kaart achterlat, stuur ik u graag verdere informatie
Hier wordt de vergrotende trap als bijvoeglijk naamwoord gebruikt.
Stap 1: wat is het geslacht van Informationen? Meervoud.
Stap 2: kijk of je een ‘AANWIJZIGING/HINT’ in de zin kunt vinden. Staat er een woord van de DER- of
EINGRUPPE ervoor, of een VOORZETSEL?
Nee. Je gaat dus naar stap 4, naar de NICHTSGRUPPE. Helaas heb je hier geen voorzetsel en zul je
moeten ontleden.
1e naamval: wat is het werkwoord? Wie of Wat doet hier iets? Het werkwoord is ‘schicke’ en dit hoort
bij ‘ich’. Ik stuur u graag verdere informatie. Dus niet de 1e naamval.
2e naamval: Van-bepaling?
3e naamval: kunnen we AAN of VOOR erbij denken?
4e naamval: kunnen we vragen wie of wat? Wat stuur ik graag naar u toe? Ja. We hebben hier de 4e
naamval meervoud.
Lees nu de uitgang af: er staat een E. Dus: näher-E.
Antwoord: Wenn Sie mir Ihre Karte dalassen, schicke ich Ihnen gern nähere Informationen.
Bij de Superlativ (overtreffene trap, exact hetzelfde):
Unsere Artikel erfüllen die .... (hoch, Superlativ) Anforderungen.
Superlativ van hoch = höchst
Vraag: ‘höchst’ hier overtreffende trap of ‘bijvoeglijk naamwoord’?
Hier wordt de overtreffende trap als bijvoeglijk naamwoord gebruikt.
Stap 1: wat is het geslacht van Anforderungen? Meervoud.
Stap 2: kijk of je een ‘AANWIJZIGING/HINT’ in de zin kunt vinden. Staat er een woord van de DER- of
EINGRUPPE ervoor, of een VOORZETSEL?
Ja, er staan ‘DIE’ ervoor. Dit hoort bij de DER-GRUPPE.
Anforderungen = meervoud
We hebben hier een woord van de DER-GRUPPE
Waar zie je bij de GROENE vakjes bij de meervoud ‘IE’ staan (D-IE)?
Bij de eerste en vierde naamval.
Wat is de uitgang bij deze naamvallen bij de GELE vakjes?

Bij beiden EN
Dus: höchst-EN
Ter informatie: het is hier de 4e naamval. Unsere Artikel erfüllen staat in de 1e naamval. Unsere Artikel
erfüllen wie of wat? Die höchsten Anforderungen (4e naamval).
Ter informatie: bij de DER- OF EINGRUPPE krijgt een bijvoeglijk naamwoord in de meervoud altijd EN.
Antwoord: Unsere Artikel erfüllen die höchsten Anforderungen.
Wir haben Ihr Schreiben vom 13. Oktober mit ...... (gut, Superlativ) Dank erhalten.
Superlativ van gut = best
Vraag: ‘best’ hier overtreffende trap of ‘bijvoeglijk naamwoord’?
Hier wordt de overtreffende trap als bijvoeglijk naamwoord gebruikt.
Stap 1: wat is het geslacht van Dank? Mannelijk.
Stap 2: kijk of je een ‘AANWIJZIGING/HINT’ in de zin kunt vinden. Staat er een woord van de DER- of
EINGRUPPE ervoor, of een VOORZETSEL?
Je hebt een voorzetsel! Ga naar stap 5: NICHTSGRUPPE en kijk welke naamval MIT heeft. Altijd de 3e
naamval.
Dank = mannelijk
Hier staat geen woord van de DER- OF EINGRUPPE, wel een voorzetsel. MIT.
Mit heeft altijd de 3e naamval.
Kijk bij de NICHTSGRUPPE bij mannelijke woorden naar de uitgang.
Er staat EM
Dus: best-EM
Antwoord: Wir haben Ihr Schreiben vom 13. Oktober mit bestem Dank erhalten.
Opgave 9
Syllabus 3164, opgave 1, pag. 82 t/m 84
Aktiv – und Passiv Sätze
Marktforschung
Aktiv: wir erforschen den Markt
Passiv: der Markt wird erforscht
Vorstellung von Neuheiten
Aktiv: wir stellen Neuheiten vor
Passiv: Neuheiten werden vorgestellt
Enkelvoud: wird + voltooid deelwoord
Meervoud: werden + voltooid deelwoord
Voltooid deelwoord:
Zwak:
1.
ge + stam + t
Machen: ge-mach-t
2.
Let op: eindigt de stam op een t of en d - en bij de werkwoorden öffnen, zeichnen, ordnen, regnen,
begegnen, rechnen, atmen - dan: ge – stam – et
Reden: ge-red-et
Warten: ge-wart-et

Atmen: ge-atm-et
Ordnen: ge-ordn-et
3.
Let op: werkwoorden op –ieren: geen GE!!!!
Informieren: informiert
Notieren: notiert
4.
Sterk:
Ge + .................en
ONREGELMATIG!
Schreiben: geschrieben
Gehen: gegangen
Sehen: gesehen
Let op: übernehmen  übernommen, zonder ge! Dus niet: übergenommen!
Voorbeelden opgaven:
Anwendung von Produktinnovationen
Aktiv:
begin de zin met ‚WIR’
maak van het zelfstandig naamwoord ‚Anwendung’ een werkwoord (anwenden)
Wir wenden Produktinnovationen an
Ter info: Produktinnovationen is de meervoud van Produktinnovation.
Passiv:
Produktinnovationen werden angewendet
Beurteilung von Konkurrenzprodukten
Aktiv:
begin de zin met ‚WIR’
maak van het zelfstandig naamwoord ‚Beurteilung’ een werkwoord (beurteilen)
Wir beurteilen Konkurrenzprodukte
Wat valt op? Er staat hier ‚Wir beurteilen Konkurrenzprodukte’ en NIET ‚Wir beurteilen
Konkurrenzprodukten’.
Waarom: de meervoud van Produkt is Produkte.
In de zin ‚Beurteilung von Konkurrenzprodukten’ staat ‚Konkurrenzprodukten’ in de 3e naamval
(vanwege het voorzetseltje ‚VON’).
Zelfstandige naamwoorden in de 3e naamal meervoud krijgen een extra N. (Zie schuiflat, er staat
LeuteN.
Zelfstandige naamwoorden die in de meervoud sowieso al een N hebben (zoals hierboven Neuheiten
en Innovationen) krijgen geen extra N.
Passiv:
Konkurrenzprodukte werden beurteilt
Erweiterung der Produktpalette
Aktiv:
begin de zin met ‚WIR’
maak van het zelfstandig naamwoord ‚Erweiterung’ een werkwoord (erweitern)
Wir erweitern die Produktpalette

Wat valt op? Er staat hier ‚Wir erweitern die Produktpalette’ en NIET ‚Wir erweitern der
Produktpalette’.
Waarom: Erweiterung der Produktpalette staat in de 2e naamval (uitbreiding van het
productassortiment  VAN-bepaling).
Produktpalette is vrouwelijk en het bepaalde lidwoord van vrouwelijke woorden in de 2e naamval
krijgen de uitgang ER (zie DER-GRUPPE, groene uitgang d-ER)
In de zin ‚Wir erweitern die Produktpalette’ staat Produktpalette in de 4e naamval! Wir erweitern wie
of wat.
Het bepaalde lidwoord van vrouwelijke woorden in de 4e naamval is DIE (zie DER-GRUPPE, groene
uitgang d-IE).
Passiv:
Die Produktpalette wird erweitert
Dit geldt ook voor mannelijke en onzijdige woorden en de meervoud, bv:
Ausbau des Betriebs
Wir bauen den Betrieb aus
(des = 2e naamval mannelijk, den = 4e naamval mannelijk)
Passiv:
Der Betrieb wird ausgebaut
Wat valt op? Er staat hier ‘der Betrieb wird ausgebaut en NIET ‘den Betrieb wird ausgebaut’.
Waarom: de passiv staat in de 1e naamval. Het lidwoord van de 1e naamval mannelijk is DER.
Bij vrouwelijke en onzijdige woorden en bij de meervoud is dit niet het geval, want de
lidwoorden van de 1e en 4e naamval zijn bij vrouwelijke en onzijdige woorden en bij de
meervoud hetzelfde.
Dit geldt ook als er een woord van de EINGRUPPE ervoor staat:
Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit
Wir unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit
(unserer = 2e naamal vrouwelijk, unsere = 4 naamval vrouwelijk)
Passiv:
Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird unterstützt.
Bij vrouwelijke woorden is de uitgang in de 1e en 4e naamval bij de EIN-GRUPPE hetzelfde. Bij beiden
een ‘e’. Bij een mannelijk woord was dit als volgt:
Unterstützung unseres Verkaufs
Aktiv: wir unterstützen unseren Verkauf
Passiv: unser Verkauf wird unterstützt
Dit geldt ook als je naar de NICHTSGRUPPE moet:
Anknüpfung neuer Geschäftskontakte
Wir knüpfen neue Geschäftskontakte an
(neuer = 2e naamval meervoud, neue = 4e naamval meervoud)
Passsiv:
Neue Geschäftskontakte werden angeknüpft

Bij de meervoud is de uitgang in de 1e en 4e naamval bij de NICHTSGRUPPE hetzelfde. Bij beiden een
‘e’.
Opgave 10
Syllabus 3164, opgave 2, pag. 33
Ergänzen Sie das richtige Wort:
Der Flughafen liegt in Frankfurt. Das ist der ....... Flughafen.
Antwoord: Frankfurter
Opgave 11
Syllabus 3164, opgave 3, pag. 34
Ergänzen Sie das richtige zusammengesetzte Wort:
Die Flasche ist aus Glas. Das ist eine ........
Antwoord: Glasflasche
Opgave 12
Syllabus 3164, opgave 1, pag. 66/67 en opgave 2, pag. 68
Wie lautet das Gegenteil?
Der Mann ist nicht dünn, sondern ........
Antwoord: dick
Opgave 13
Opgave 1, pag. 14 t/m 15
Leren pagina 69
Opgaven 3 en 4, pag. 70
Opgave 1, pag. 86
Opgave 4, pag. 88 t/m 89
Ergänzen Sie die richtige Eigenschaft: Er ist ...... / Sie ist ....... / Es ist ........
Verwenden Sie:
-arm, -artig, -bar, -bedürftig, -echt, -fähig, -fertig, -fest, -frei
-freundlich, -günstig, -haltig, -leicht, -lich, -los, -pflegend, -reich,
-schädlich, -schonend, -voll, -weit
Dieses Hemd kann man waschen.
Antwoord: Es ist waschbar
Das ganze hat keinen Sinn.
Antwoord:
Es ist sinnlos
Der Stoff behält beim Waschen die Farbe.
Antwoord:
Er ist farbecht
Die Ware kann schnell geliefert werden.
Antwoord:
Sie ist schnell lieferbar.

