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over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De 
webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. 

	



	

©2011-2016	DAS	Taaltraining	
	

3	

Nationaliteiten (4) 
Nacionalidades 

	

	
	

nós somos 
a gente é 
wij zijn  

vocês são jullie 
zijn 

os senhores são 
u bent  

 
 
Vocês são? Zijn jullie? 
Os senhores são? Bent u? 
 

 
Wij zijn Brazilianen. Nós somos brasileiros.  
Wij zijn Brazilianen. (spreektaal)  
Wij zijn Nederlanders.  
Jullie zijn Duitse meisjes.  
U bent Duitse mensen.  
U bent Amerikaanse vrouwen.  
Zij zijn Engelse mannen.   
Zij zijn Amerikaanse vrouwen.  
Jij en ik. Wij allebei.  
Zij (vrouw) en ik. Wij allebei.   
Zij (vrouw) en ik (vrouw). Wij allebei.  
Zij (vrouw) en jij. Jullie allebei.  
Zij (groep) en jij. Jullie allemaal.   
Zij (vrouw) en jij. Jullie allemaal.   
Hij en zij (vrouw). Zij allebei.   
Zij (vrouw) en zij (vrouw). Zij allebei.   
Zij (vrouw) en zij (groep). Zij allemaal.   
Zij (vrouw) en zij (vrouwen). Zij allemaal.  
Jullie en ik. Wij drieën.   
Jullie en ik. Wij allemaal.   
Zij (vrouwen) en ik. Wij allemaal.   

 


