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Inleiding

Over dit boek
Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende
woorden  en  zinnen,  gerangschikt  op  basis  van  hun  voorkomen  in  dagelijks
taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst
de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te
boeken en gemotiveerd te blijven.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is bedoeld voor beginners of personen met een halfgevorderde kennis van
het Tagalog die gemotiveerd zijn en bereid zijn om dagelijks 15 tot 20 minuten te
besteden  aan  het  leren  van  woordenschat.  De  eenvoudige  structuur  van  dit
vocabulaireboek kwam tot stand door alle onnodige zaken te elimineren, waardoor
de leerinspanning zich uitsluitend toespitst op de onderdelen waarmee u de grootste
vooruitgang in de kortst mogelijke tijd kunt boeken. Als u bereid bent om elke dag
20 minuten te studeren, dan is dit boek waarschijnlijk de beste investering die u
kunt  doen als  beginner  of  als  iemand met  een halfgevorderde kennis  van het
Tagalog. U zult verrast zijn over hoe snel u vooruit gaat na amper een paar weken
dagelijks oefenen.

Voor wie is dit boek niet bedoeld?
Dit boek is niet bedoeld voor personen met een gevorderde kennis van het Tagalog.
Ga in dat geval naar onze website of zoek naar ons Tagalog vocabulaireboek met
meer woordenlijsten gesorteerd op onderwerp, ideaal voor gevorderden die hun
taalvaardigheden op bepaalde vakgebieden willen verbeteren.

Mocht u op zoek zijn naar een allesomvattend Tagalog taalleerboek dat u bij de
verschillende stappen om Tagalog te leren begeleidt, dan is dit boek waarschijnlijk
ook niet wat u zoekt. Dit boek bevat alleen woordenschat en we verwachten dat de
kopers ervan zaken als grammatica en uitspraak met behulp van andere bronnen of
via  taalcursussen  leren.  De  kracht  van  dit  boek  ligt  in  zijn  focus  op  het  snel
verwerven van de belangrijkste woordenschat, ten koste van informatie die veel
mensen  waarschijnlijk  in  een  traditioneel  taalleerboek  verwachten.  Houd  hier
rekening mee als u het boek koopt.
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Hoe dit boek te gebruiken?
U gebruikt dit boek idealiter elke dag, waarbij u een vast aantal pagina's in elke
sessie herhaalt. Het boek is opgesplitst in lijsten van 50 woorden die u helpen om
stap voor stap vooruitgang te boeken via het boek. Neem bijvoorbeeld aan dat u op
dit moment woorden 101 tot 200 herhaalt. Zodra u de woorden 101 tot 150 goed
kent, kunt u beginnen aan de woorden 201 tot 250. De volgende dag kunt u 101-150
overslaan en verdergaan met het herhalen van de woorden 151 tot 250. Op die
manier werkt u stap voor stap door het boek en nemen met elke pagina die u
beheerst uw taalvaardigheden toe.

Pinhok Languages
Pinhok Languages wil taalleerproducten creëren die cursisten over de hele wereld
ondersteunen in hun streven om een nieuwe taal te leren. Daarbij combineren we
best  practices  uit  verschillende  vakgebieden  en  industrieën  om  innovatieve
producten en materialen te bedenken.

Het Pinhok-team hoopt dat dit boek u kan helpen bij uw leerproces en u sneller bij
uw doel brengt. Mocht u meer informatie over ons willen, ga dan naar onze website
www.pinhok.com. Ga ook naar onze website voor feedback, foutrapporten, kritiek of
om gewoon even "hallo" te zeggen, en gebruik het contactformulier.

Aansprakelijkheidsbeperking
DIT BOEK WORDT GELEVERD 'ZOALS HET IS' ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE,
EXPLICIET  OF  IMPLICIET,  MET  INBEGRIP  VAN,  MAAR  NIET  BEPERKT  TOT,  DE
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN
NIET-INBREUK.  IN  GEEN  GEVAL  ZIJN  DE  AUTEURS  OF  DE  HOUDERS  VAN  HET
AUTEURSRECHT  AANSPRAKELIJK  VOOR  CLAIMS,  SCHADE  OF  ANDERE
AANSPRAKELIJKHEID,  HETZIJ  OP  GROND  VAN  EEN  CONTRACT,  ONRECHTMATIGE
DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET BOEK OF HET
GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN HET BOEK.
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1 - 25

ik ako
je/jij ikaw
hij siya (lalaki)

zij (enkelvoud) siya (babae)

het ito
we/wij tayo
jullie kayo

zij (meervoud) sila

wat ano
wie sino
waar saan
waarom bakit
hoe paano
welke alin
wanneer kailan
dan pagkatapos
als kung
echt talaga
maar pero
omdat dahil
niet hindi
deze ito
Ik heb dit nodig Kailangan ko ito
Hoeveel kost dit? Magkano ito?
dat iyon



6

26 - 50

alle lahat
of o
en at

weten alamin (inalam, inaalam, aalamin)

Ik weet het Alam ko
Ik weet het niet Hindi ko alam

denken mag-isip (nag-isip, nag-iisip, mag-iisip)

komen dumating (dumating, dumarating, darating)

zetten ilagay (inilagay, inilalagay, ilalagay)

nemen kumuha (kumuha, kumukuha, kukuha)

vinden hanapin (hinanap, hinahanap, hahanapin)

luisteren makinig (nakinig, nakikinig, makikinig)

werken magtrabaho (nagtrabaho, nagtatrabaho, magtatrabaho)

praten magsalita (nagsalita, nagsasalita, magsasalita)

geven (algemeen) magbigay (nagbigay, nagbibigay, magbibigay)

leuk vinden gustuhin (ginusto, ginugusto, gugustuhin)

helpen tumulong (tumulong, tumutulong, tutulong)

houden van magmahal (nagmahal, nagmamahal, magmamahal)

bellen tumawag sa telepono (tumawag sa telepono,
tumatawag sa telepono, tatawag sa telepono)

wachten maghintay (naghintay, naghihintay, maghihintay)

Ik vind je leuk Gusto kita
Ik vind dit niet leuk Hindo ko gusto ito
Hou je van mij? Mahal mo ba ako?
Ik hou van jou Mahal kita
0 sero
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51 - 75

1 isa
2 dalawa
3 tatlo
4 apat
5 lima
6 anim
7 pito
8 walo
9 siyam
10 sampu
11 labing-isa
12 labing-dalawa
13 labing-tatlo
14 labing-apat
15 labing-lima
16 labing-anim
17 labing-pito
18 labing-walo
19 labing-siyam
20 dalawampu
nieuw bago

oud (ding) luma

weinig kaunti
veel marami

hoeveel? (volume) magkano?
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76 - 100

hoeveel? (nummer) ilan?

fout mali
correct tama

slecht (algemeen) masama

goed mabuti
gelukkig masaya

kort (algemeen) maikli

lang (algemeen) mahaba

klein (algemeen) maliit

groot malaki
daar doon
hier dito
rechts kanan
links kaliwa
mooi maganda
jong bata

oud (persoon) matanda

hallo kumusta
tot later kita tayo mamaya
oké ok
wees voorzichtig mag-ingat
maak je geen zorgen huwag mag-alala
natuurlijk siyempre
goedendag magandang araw
Hoi kumusta
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101 - 125

doei paalam
tot ziens paalam
excuseer mij pasintabi
sorry paumanhin
dankjewel salamat
alsjeblieft pakisuyo
ik wil dit Gusto ko ito
nu ngayon
namiddag hapon

ochtend (9:00-11:00) umaga

nacht gabi

ochtend (6:00-9:00) umaga

avond gabi
middag tanghali
middernacht hatinggabi
uur oras
minuut minuto
seconde segundo
dag araw
week linggo
maand buwan
jaar taon
tijd oras
datum petsa
eergisteren ang araw bago ang kahapon


