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LES 1: KENNISMAKING 

 

 

 

 

DEEL 1: KENNISMAKING  

 

1.1 Uitdrukkingen  

 

знако́мство    kennismaking 

здра́вствуйте    goedendag  (formeel: u) 

здра́вствуй    goedendag (niet formeel: jij) 

познако́мьтесь   mag ik u voorstellen? (letterlijk: Maak kennis) 

меня́ зову́т …    ik heet … (letterlijk: mij noemen ze …/ mij = accusatief) 

о́чень прия́тно    (erg) aangenaam  

мне́ то́же    (voor) mij ook (voor mij = datief) 

скажи́те, пожа́луйста, ...  kunt u me zeggen, alstublieft (lett: zeg, alstublieft) 

извини́те, ...    excuseer, … 

вы́ не зна́ете, ...   weet u soms, (letterlijk: weet u niet) 

ру́сский, ру́сская   Rus, Russische 

бельги́ец, бельги́йка   Belg, Belgische 

господи́н, госпожа́ meneer, mevrouw (wordt meestal gebruikt in officieel 

taalgebruik en voor buitenlanders) 

преподава́тель   leraar, docent 

вра́ч     arts, dokter 

студе́нт    student 

студе́нтка    studente 

 

 

1.2 Dialogen  

 

- Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Михаи́л Ива́нович. Я́ преподава́тель. 

- А меня́ зову́т Мари́на. Я́ вра́ч. 

- О́чень прия́тно. 

- Мне́ то́же. 

 

- Здра́вствуй! Меня́ зову́т Ле́на. 

- А меня́ зову́т Са́ша. 

- О́чень прия́тно. 

- Мне́ то́же. 

 

- Познако́мьтесь. Э́то Ве́ра Па́вловна. А э́то Ива́н Петро́вич. 

- О́чень прия́тно. 

- Мне́ то́же. 

 

- Познако́мьтесь, э́то Анто́н Па́влович. О́н ру́сский. А э́то господи́н Шми́дт. 

- О́чень прия́тно. 

- Мне́ то́же. 
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- Познако́мьтесь, э́то госпожа́ Деба́ккер. Она́ бельги́йка. А э́то Татья́на Ива́новна. 

- О́чень прия́тно. 

- Мне́ то́же. 

 

- Познако́мьтесь, э́то господи́н Десме́т. 

- Вы́ бельги́ец? 

- Да́. А вы́? 

- Я́ ру́сская. 

 

 

Oefening 1: Namenbriefjes: Spreek je voornaam en familienaam volgens de Russische regels 

uit. Voer per twee dialogen volgens het schema. 

 

A Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Пи́тер Веркру́йссе.  

B А меня́ зову́т Ан По́льфлит. 

A О́чень прия́тно. 

B Мне́ то́же. 

 

 

Oefening 2: Voer per drie dialogen volgens de schema’s. 

 

A Познако́мьтесь, э́то Пи́тер. О́н студе́нт. А э́то Ан. Она́ то́же студе́нтка. 

B О́чень прия́тно. 

C  Мне́ то́же. 

 

A Познако́мьтесь, э́то Пи́тер. О́н бельги́ец. А э́то Ан. Она́ то́же бельги́йка. 

B О́чень прия́тно. 

C  Мне́ то́же. 

 

 

1.3 Woordenschat: beroepen en nationaliteiten 

  

профе́ссия     beroep   

по профе́ссии о́н/она́ ...  van beroep is hij/zij 

(национа́льность)   etnische afkomst 

(по национа́льности о́н/она́ ...) van afkomst is hij/zij 
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Профе́ссор учи́тель учи́тельница Преподава́тель 

 
 

  

Студе́нтка студе́нт шко́льник шко́льница 

   
 

Вра́ч журнали́ст инжене́р бизнесме́н 

   
 

фи́зик хи́мик матема́тик Исто́рик 

  
  

бельги́ец, бельги́йка голла́ндец, голла́ндка ру́сский, ру́сская испа́нец, испа́нка 

 

   

не́мец, не́мка    
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Oefening 3: Antwoord op de vragen:  

 

Скажи́те, пожа́луйста, кто́ э́тот мужчи́на по профе́ссии? По профе́ссии (3) о́н … 

Вы́ не зна́ете, э́та же́нщина вра́ч?  Да́, она́ вра́ч.  

Не́т, она́ не вра́ч, она́ инжене́р.  

 

 

Oefening 4: Antwoord op de vragen: 

 

Извини́те, пожа́луйста, кто́ э́тот мужчи́на (по национа́льности)? О́н … 

Э́тот мужчи́на – ру́сский?  Да́, о́н ру́сский.  

Не́т, о́н не ру́сский, о́н не́мец.  

 

 

DEEL 2: GRAMMATICALE ONDERSTEUNING: NAMEN, TELWOORDEN 

 

2.1 Voornaam, vadersnaam (= patronimicum), familienaam  

 

и́мя     (voor)naam 

о́тчество    vadersnaam, patronimicum 

фами́лия    (familie)naam 

 

 

 

Russen hebben een voornaam, vadersnaam en familienaam.  

 

 Ива́н Ива́нович Ива́нов 

 Ири́на Ива́новна Ива́нова 

 

Daarnaast bestaat van de voornaam ook nog een diminutiefvorm, die gebruikt wordt door 

vrienden en familieleden.  

 

  Ва́ня 

 И́ра 

 

Deze diminutieven eindigen alle op –a of –я, ook voor mannen. Ze behoren dus alle tot  

verbuiging II.  

 

 

De meer formele manier om iemand aan te spreken bestaat uit de officiële voornaam en de 

vadersnaam.  

 

 Ива́н Ива́нович 

 Ири́на Ива́новна 
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2.2 Officiële voornaam en diminutief: enkele veel voorkomende namen 
 

Ива́н   Ва́ня     О́льга   О́ля 

Алекса́ндр  Са́ша     Ири́на   И́ра 

Серге́й  Серёжа    Мари́я   Ма́ша 

Пётр   Пе́тя     Ната́лья  Ната́ша 

Михаи́л  Ми́ша     Татья́на  Та́ня 

Бори́с   Бо́ря     Людми́ла  Лю́да 

Никола́й  Ко́ля     Екатери́на  Ка́тя 

Влади́мир  Воло́дя   Еле́на   Ле́на 

Дми́трий  Ди́ма    Любо́вь  Лю́ба 

Леони́д  Лёня    Наде́жда  На́дя 

       Раи́са   Ра́я 

 

Opmerking: alle mannelijke officiële voornamen eindigen op een medeklinker. Als het lijkt 

alsof de laatste klank een klinker is, betekent het dat er een ‘-й’ achter komt die je niet goed 

hoort. Alle officiële vrouwelijke voornamen en alle diminutieven (mannelijk en vrouwelijk) 

eindigen op –a/-я  

 

 

2.3 Telwoorden  

 

оди́н (bij tellen: ра́з) 

два́ 

три́ 

четы́ре 

пя́ть 

ше́сть 

се́мь 

во́семь 

де́вять 

де́сять 

ну́ль / но́ль  

 

Oefening 5: Benoem de cijfers op de plaatjes 

 

 

Oefening 6: Cijferdictee 
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DEEL 3: CONTROLE: IS DE LEERSTOF GEKEND? 

 

1  Wat is het conversatieschema voor kennismaking met een  nieuwe persoon? 

2  Wat is het conversatieschema voor het voorstellen van twee personen die je kent, maar die 

elkaar niet kennen? 

3  Noem de nationaliteiten (mannelijk en vrouwelijk: 5) en de beroepen (16) op die aan bod 

gekomen zijn in deze les 

4  Welke soorten namen hebben Russen: Nederlandse en Russische benaming 

5  Noem de bekende voornamen en diminutiefnamen op voor mannen (10) en vrouwen (11) 

6  Tel van 1 tot 10 

7  Controleer met je woordenlijst (Nederlands-Russisch schrijven) of alle woordenschat 

gekend en correct geschreven is. 
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DEEL 4: TAKEN LES 1      NAAM: 
 

 

Oefening 1: Noteer de cijfers die gedicteerd worden (in cijfers!) 

 

1      6 

2      7 

3      8 

4      9 

5      10 

 

 

Oefening 2: Beluister de tekstjes en vul de informatie in het Nederlands in. 

 

Tekst 1 

 

Naam:           

Nationaliteit:          

Beroep:          

Specialisatie/opleiding:        

 

Tekst 2 

 

Naam:           

Nationaliteit:          

Beroep:          

 

Tekst 3 

 

Naam:           

Nationaliteit:          

Beroep:          

 

Tekst 4 

 

Naam:           

Nationaliteit:          

Beroep:          
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Oefening 3: Pas de constructies uit les 1 toe op je eigen situatie. Vul dit blad na iedere les aan 

met nieuw behandelde constructies 

Bijv. Les 1 : Меня́ зову́т ... По профе́ссии мой оте́ц ... etc. 
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DEEL 5: WOORDENSCHAT LES 1 
 

знако́мство kennismaking 

познако́мьтесь mag ik u voorstellen? (letterlijk: maak kennis) 

здра́вствуйте goedendag (formeel) 

здра́вствуй goedendag (informeel) 

скажи́те, пожа́луйста, ... kunt u me zeggen (letterlijk: zeg, alstublieft ) 

извини́те, ... excuseer 

вы́ не зна́ете, ... weet u soms (letterlijk: weet u niet) 

меня́ зову́т … ik heet … (letterlijk: mij noemen ze …/ mij = accus.) 

о́чень прия́тно (erg) aangenaam 

мне́ то́же (voor) mij ook (voor mij = datief) 

национа́льность (vr) etnische afkomst 

ру́сский, ру́сская (adj.) Rus, Russische 

бельги́ец, бельги́йка Belg, Belgische 

голла́ндец, голла́ндка Nederlander, Nederlandse 

не́мец, не́мка Duitser, Duitse 

испа́нец, испа́нка Spanjaard, Spaanse 

профе́ссия beroep 

по профе́ссии о́н/она́ ... van beroep is hij/zij 

преподава́тель leraar, docent (hoger onderwijs) 

вра́ч arts, dokter 

профе́ссор professor 

журнали́ст journalist 

инжене́р ingenieur 

хи́мик chemicus 

фи́зик fysicus 

матема́тик wiskundige 

исто́рик historicus 

студе́нт student 

студе́нтка studente 

шко́льник scholier, schoolgaande jongen 

шко́льница scholiere, schoolgaand meisje 

учи́тель leraar (op school) 

учи́тельница lerares (op school) 

бизнесме́н zakenman 

э́тот мужчи́на die man (mannelijke persoon) 

э́та же́нщина die vrouw (vrouwelijke persoon) 

и́мя (voor)naam 

о́тчество vadersnaam, patronimicum 

фами́лия (familie)naam 

господи́н, госпожа́ meneer, mevrouw (meestal gebruikt in officieel 

taalgebruik en voor buitenlanders) 

оди́н (bij het tellen: ра́з) één 

два́ twee 

три́ drie 

четы́ре vier 

пя́ть vijf 

ше́сть zes 

се́мь zeven 
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во́семь acht 

де́вять negen 

де́сять tien 

ну́ль / но́ль nul 
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