
Deens op één A4:

een idee van www.ideacompany.nl

pers. v.n.w.
ik : jeg
jij : du
hij : han
zij : hun
wij : vi
jullie : du
zij : de

regelmatig werkwoord:
heel simpel, als Engels: 
jeg danse
du danser
han/hun danser
vi danser
du danser
de danser

vervoeging zijn    hebben
jeg er har
du er har
han er har
vi er har
du er har
de er har

bijwoorden
nu : nu
straks : snart
Direct : straks
bijna : næsten
overal : overalt
nergens : ingen steder
iemand : nogen
niemand : ingen
iedereen : alle

meervoud:
plak  -er achter het 
woord

grammatica-regels
De zinsstructuur lijkt niet op Nederlands: Tijdsbepaling 
staan altijd vooraan of anders achteraan de zin. 
Het bepaalde lidwoord (de, het) wordt achter het 
zelfstandig naamwoord geplakt, het onbepaalde 
lidwoord (een) ervoor.

uitspraakregels t.o.v. het Nederlands:
‘v’ is een ‘w’ en de w bestaat niet in het Deens
´å´ klinkt als een zachte o
´ø´ klinkt als eu
´æ´ klinkt als een korte e
’y’ klinkt als uu

lidwoorden
een huis: et hus
het huis: huset
een vrouw: en kvinde
de vrouw: kvinden
vrouwen: kvinder
de vrouwen: kvinderne
een man: en mand
de man: manden
de mannen:  Mændene

huis : hus
tafel : bord
stoel : stol
bed : seng
brood: brød
water: vand
wijn : vin
bier : øl
auto : bil
fiets : cykel
trein : tog
winkel: butik
stad : by
dorp   : landsby

mens : menneske
kind : barn
vader : far
moeder : mor
jongen : dreng
meisje : pige
geld : penge
wereld : jord
liefde : elsker
vriendschap : venskab
zorgen : pleje
angst : frygt
blij : glad
boos : vred

aanwijzen
die/dat  : den /det
dit/deze : dette / denne
links : venstre
rechts : højre
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begroeten
hallo : hej
goedemorgen : godmorgen
goedenavond : godaften
tot ziens : vi ses
dank je wel : tak
alsjeblieft : værsgo
sorry : undskyld

“Tak” is zowel alsjeblieft (ja, graag) als 
dankjewel. Gebruik het veel ☺

vragen
Wie? Hvem?
Wat? Hvad?
Waar? Hvor?
Wanneer? Hvornår?
Hoe? Hvordan?
Waarom? Hvorfor?

werkwoorden
gaan : tage/skal/gå
komen : komme
willen : ville
moeten : skal
durven : turde
lopen : gå
praten : snakke/tale
kopen : købe
betalen : betale
drinken : drikke
eten : spise
reizen : rejse
wonen : bo
werken : arbejde
zorgen : pleje
koken : laver mad
slapen : sove
dansen : danse
zingen : synge
schrijven : skrive
luisteren : lyt

kalender
maandag : mandag
dinsdag : tirsdag
woensdag : onsdag
donderdag   : torsdag
vrijdag : fredag
zaterdag : lørdag
zondag : sondag
uur : klokken
dag : dag
week : uge
maand : måned
jaar : år
gisteren : igår
vandaag : idag
morgen : imorgen
altijd : altid
nooit : aldrig
soms : sommetider

ja : ja
nee : nej
graag : ja tak
goed! : godt

voorzetsels
in : in 
op : på
onder: under
uit : fra
met : med
zonder: uden
tussen: mellem
voor : for
na : efter
achter: bag
boven: over
naast : næste
bij : ved
naar : til

bijvoeglijke v.n.w. 
mooi : smuk
lekker : lækker
warm : varm
koud : kold

tellen
1: et
2: to
3: tre
4: fire
5: fem
6: seks
7: syv
8: otte
9: ni
10: ti

11: elleve
12: tolv
13: tretten
14: fjorten
15: femten

16: seksten
17: sytten
18: atten
19: nitten
20: tyve

21: enogtyve
30: tredive
40: fyrre
50: halvtreds
100: hundred
100: tusind
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Print de pagina’s 1 en 2 en steek het in een mapje. Het is bedoeld als 

handig naslagwerk om, aangevuld met je eigen kennis van taal, er zinnetje 

mee te maken. Let op, niet voor perfectionisten!

Voorbeeldzinnetjes:

Hij komt uit Nederland Han kommer fra Holland

Ik wil graag een witte wijn Jeg vil gerne have en hvidvin, tak

Waar is dit treinstation? Var er denne togstation?

Wij moeten 3 uren praten      Vi skal tale 3 timer

Morgen gaan we naar Kopenhagen I morgen tager vi til København

De appels liggen op tafel Æblerne ligger på bordet

Maak nu je eigen zinnetjes.

Gebruik daarbij het A4-tje én de woorden die je om je heen ziet, op 

gebouwen, menukaarten, reclameborden, etc.

Schrijf essentiële woorden die je miste op het A4-tje op, die hoor ik graag 

later van je.

Ik wens je een hele fijne vakantie in Denemarken!


