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3-wekelijkse gratis e-cursus Frans van taleninstituut Interculture

Nr. 1 e-cursus Frans Interculture 2012
Beste Cursist,
Graag wensen we je een heel gezond en leerzaam 2012 toe!
In dit nieuwe jaar beginnen we weer opnieuw met e-cursus Frans nr. 1.
We hebben de vormgeving verfrist, we gaan de vertrouwde oefeningen herhalen en
we voegen een aantal nieuwe elementen toe: overzicht basisgrammatica, wintersport
en culinaire termen.
Ook nu blijft de e-cursus ideaal oefenmateriaal om in je eigen tempo je Frans bij te
houden en je taalvaardigheid te vergroten.
We hopen dat deze combinatie van het nuttige en het aangename je zal bevallen.
Veel leerplezier!
A la prochaine
Cobien Heemskerk
Redactie
Inhoud e-cursus Frans

Leer 5 minuten per dag Frans met cd's en je kent actief 8000 woorden
Met de taaltrainers Frans set 7 audio-cd’s van ons taleninstituut Interculture leer je zelf snel Frans zonder
docent. Na de training ken je: 8000 Franse woorden die je absoluut nodig hebt, honderden zinnen uit de
dagelijkse praktijk, alle Franse getallen - 160 werkwoorden in heden, verleden en toekomst, honderden van die
handige typisch Franse uitdrukkingen. Je hoort eerst het Nederlands en je geeft in de pauze de Franse vertaling,
daarna hoor je de juiste vertaling. Kies uit: Taaltrainer Frans 3 cd's € 39.95, Frans op reis 3 cd's € 39.95, Franse
getallen en telefoneren cd € 24.95

Profiteer nu van de € 20.00 setkorting van € 104.85 voor € 84.85 7 cd's teksten PDF
Bestel nu met gratis verzending (brievenbuspost in Europa) Meer info en luisterfragmenten...
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In gesprek
Welkom.
Bienvenue.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
Bonjour, bonjour, bonsoir.
Ik wens u verder nog een prettige dag.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.

Aan de telefoon
Met wie spreek ik?
C’est de la part de qui/Qui est à l’appareil ?
Met wie wilt u spreken?
A qui voulez-vous parler ?
Met wie wilt u doorverbonden worden?
Qui voulez-vous que je vous passe ?

Franse telefoonalfabet
A Anatole
B Berthe
C Célestin
D Désirée
E Eugène
E Emile
F François
G Gaston
H Henri
I Irma
J Joseph
K Kléber
L Louis
M Marcel
N Nicolas
O Oscar

P Pierre
Q Quintal
R Raoul
S Suzanne
T Thérèse
U Ursule
V Victor
W William
X Xavier
Y Yvonne
Z Zoé
Hotel
Komt u binnen, welkom
Entrez, je vous prie.
Hebt u een kamer met bad?
Avez-vous une chambre avec bain ?
Voor hoeveel personen?
Pour combien de personnes ?
Voor hoeveel nachten?
Pour combien de nuits ?

Vliegveld
Hoeveel vertraging heeft het vliegtuig?
Combien de retard a l’avion ?
Waar is de gate voor de vlucht naar Amsterdam?
Où est la porte pour le vol à destinaton d’Amsterdam ?
Hoe laat moet ik inchecken?
A quelle heure dois-je me présenter à l’enregistrement ?

Wederkerende werkwoorden
De wederkerende werkwoorden worden in de voltooide tijd vervoegd met être
Voorbeeld: se présenter – zich voorstellen
Het voltooid deelwoord (voorgesteld) richt zich in getal en geslacht
naar het onderwerp.
ik heb mij voorgesteld – je me suis présenté(e)
wij (vrouwen) hebben ons voorgesteld – nous nous sommes présentées
wij (mannen) hebben ons voorgesteld – nous nous sommes présentés

Woordjes
Substantieel
De façon substantielle
5 extra dagen
5 jours supplémentaires
Dienaangaande
A ce propos, à ce sujet
Naar het schijnt
A ce qu'il paraît
Daarbij komt het feit dat
A cela s'ajoute le fait que
Met het volste recht, terecht
À juste titre
Ter beschikking van
À la disposition de
Ten gevolge van
A la suite de

Basisgrammatica Frans

A LIDWOORDEN
1. bepaald lidwoord (de, het)
enkelvoud
meervoud
mannelijk
le, l’ * les
vrouwelijk
la, l’ * les
* zoals bij meerdere woorden ne, ce, que, je, me, te e.d. vervalt de slotletter als het volgende woord begint met
een klinker of toonloze H; er bestaat ook nog een andere H aan het begin van een woord waarvoor
die slotletter niet wegvalt: de zgn. aangeblazen H die men veelal aantreft aan het begin van woorden van
Germaanse oorsprong.
le hamac, le héraut, la Hollande, le Huguenot, la Haye
le parapluie, la mesure, l’amour, l’homme, les disques, les ondes
Opmerking:
De combinatie van het voorzetsel à + le wordt au en à + les wordt aux; die van het voorzetsel de + le wordt du
en de + les wordt des
au garage, aux enfants, du garçon, des couleurs

Interculture Culinair Frans A-Z

A
à la basquaise
met tomaat, paprika, ui en knoflook
à la bergère
bereid met ham, paddenstoelen en uien
à la bonne femme
klaargemaakt zoals thuis
à la bordelaise
met sjalotten, cognac, olie en peterselie/rode wijn
à la bourgeoise
met groenten
à la bourguignonne
met rode wijnsaus, ui, knoflook en kruiden
à la bretonne
met uien en sperziebonen
à la camarguaise
met tomaat, kruiden, knoflook, olijven en wijn

à la carte
naar (vrije) keuze, geen/buiten vast menu
à la châtelaine
met artisjok, kastanjes en gebakken aardappels
à la Colbert
gepaneerd en gebakken
à la coque, œuf ~
zachtgekookt ei
à la crème
in roomsaus
à la diable
pittig gekruid
à la dieppoise
in witte wijnsaus
à la dijonnaise
et wijn, uien en/of mosterd
à la fermière
met gesmoorde groenten
à la flamande
met uien en bier of met champignons en uitjes
à la florentine
met spinazie
à la forestière
met spekjes, ui en paddenstoelen

Wintersport A-Z

A-S
alpinepiste
piste de ski alpin
alpineskiën

faire du ski alpin
binding
fixation (de ski)
binnenschoen
chausson intérieur
bobslee
bobsleigh
borgsom
caution
bril (ski-)
lunettes (de ski)
downhill/afdaling
descente
ehbo post
poste de premiers secours/infirmerie
gesp
boucle
gondellift (vertrek)
télécabines (départ des…)
greep/grip
poignée
handschoen
gant
harde/soepele schoen
botte rigide/souple
helling
pente
helm
casque
ijsbaan
patinoire
informatie/inlichtingen
renseignements
kabelbaan
téléférique
klapschaatsen
patins à cliquet
klittenband
velcro, autogrippant
langlaufen
faire du ski de fond
lawinegevaar
risque d'avalanche
lessen
leçons/cours
liftkabine
télécabine/télébenne
loipes
pistes de ski de fond

noren
patins de course
parkeerterrein
parc de stationnement
piste (beginners piste, moeilijk, gevorderd)
(facile/pour débutants, difficile, expert)
privéles
leçon particulière
schaats(en)
patin (patiner)

Prijswinnaars van e-cursus nr 100
De 4 prijswinnaars van het boek Metronome van Lorànt Deutsch (uitgeverij Thomas Rap)
zijn: Dooijeweerd, Dinter, Nienhuis, Resodikromo

Meer Frans leren www.interculture.nl
Interculture gratisFransleren site: onze selectie beste sites om Frans te leren online
Interculture gratis iFrans start taaltrainer iPhone app: AppStore
Interculture 7 iFrans iPhone apps: AppStore
Interculture culinair Frans A-Z iPhone app: AppStore
Interculture taaltrainer Frans 7 zelfstudie cd’s: webshop
Interculture YouTube Channel: interculturenl

Taleninstituut Interculture is gespecialiseerd in de Franse taal en cultuur en
biedt (zelfstudie)cursussen Frans voor bedrijven, overheden en particulieren
in Nederland op maat door native speaker docenten in company. Wij
adviseren je graag hoe je je Frans snel kunt verbeteren voor je werk of
vakantie. Neem contact op 033 4624026. info@interculture.nl
Stuur deze gratis e-cursus Frans door naar vrienden en relaties.
Je kunt je op ieder moment afmelden door hieronder op Afmelden te klikken.
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