Vraagwoorden
Qui ?
Que ?
Qu’est-ce que ?
Quoi
Pourquoi ?

Wie ?
Wat?
Wat ?
Wat ?
Waarom ?

Où ?
Waar ?
Quand ?
Wanneer ?
Comment ?
Hoe ?
Combien ?
Hoeveel ?
Quel(le)(s) ? Welk/welke ?

Il y avait
aimait
voulait avoir
est allé
n’avait plus de
lui donnait
était

er was
hield van
wilde hebben
is gegaan
had geen … meer
gaf hem/haar
was

a cherché
a trouvé
avait faim
avait soif
voulait manger
ne savait pas
lui disait

Il y avait une montgolfière
Elle/Il s’appelait Jules-Jacques
JJ habitait en Suisse, à Genève
Il avait les couleurs de l’arc-en-ciel
Il avait un hobby spécial
Il aimait faire des photos artistiques
Il voulait avoir une modèle

heeft gezocht
heeft gevonden
had honger
had dorst
wilde eten
wist niet
zei tegen hem/haar

Er was een luchtballon
Hij heette Jules-Jacques
JJ woonde in Zwitserland, in Genève
Hij had de kleuren van de regenboog
Hij had een speciale hobby
Hij hield ervan om artistieke foto’s te maken
Hij wilde een model hebben

Il est allé à Paris pour trouver une modèle Hij is naar Parijs gegaan om een model te vinden

Il n’y avait pas de vent
Mais ce n’était pas de problème
Il a acheté un billet de train
Le billet coûtait 2798 euros
C’était un aller simple
Il est allé en train, il est allé en TGV
Il avait toute une voiture à lui

Er was geen wind
Maar dat was geen probleem
Hij heeft een treinkaartje gekocht
Het kaartje kostte 2798 euro
Het was een enkeltje
Hij is met de trein gegaan, hij is met de HST gegaan
Hij had een hele wagon voor hem(zelf)

Il a cherché un hôtel quand il est arrivé à Paris Hij heeft een hotel gezocht toen hij in Parijs is aangekomen

Et il a cherché une station-service
En hij heeft een benzinepomp gezocht
Il n’avait pas assez de gaz
Hij had niet genoeg gas
Il n’avait plus de gaz
Hij had geen gas meer
Il a trouvé un hôtel aux Champs-Elysées Hij heeft een hotel aan de Champs-Elysées gevonden
Et il a trouvé une station-service
En hij heeft een benzinestation gevonden
Il a acheté 39 et demies bouteilles de gaz Hij heeft 39,5 flessen gas gekocht
Il avait faim ; il est allé au "Café de Flor" Hij had honger ; hij is naar Cafe de Flor gegaan
Il voulait manger beaucoup de choucroute, Hij wilde veel zuurkool eten
avec 12 saucissons
met 12 worsten
avec de la moutarde de Reims
met mosterd uit Reims
Il ne voulait pas manger d’entrée,
Hij wilde geen voorgerecht eten
ni de dessert
noch een dessert
Il avait soif,
Hij had dorst,
et il a bu une grande pression
en hij heeft een groot bier (van de tap) gedronken
Il ne savait pas où
Hij wist niet waar
trouver une modèle pour faire des photos een model te vinden om foto’s te maken
Qu’est-ce qu’il a fait ?
Wat heeft hij gedaan ?
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