
22

Nίn xiǎng hē shén me?
 您   想   喝  什  么？

Dialoog

Wáng qiǎng: Qǐng jìn, qǐng zuò. Kom maar binnen alstublieft.
  王    强：   请  进，请   坐。 Neem plaats alstublieft.   
  
Sonja: Hǎo, xièxie Goed, bedankt.
  好， 谢谢。  
 
Wáng qiǎng: Qǐng wèn, nίn xiǎng hē shénme?  Mag ik vragen, wat wilt u drinken?
 王    强:  请  问,  您   想　 喝   什 么？
              
Sonja: Wǒ xiǎng hē yī bēi kāfēi. Ik wil graag een kopje koffie drinken.
  我  想   喝 一 杯 咖 啡。 
      
Wáng qiǎng: Duìbuqǐ, wǒmen méi yǒu kāfēi. Sorry, wij hebben geen koffie.
  王    强:  对 不 起，我 们  没  有  咖啡。        
          
Sonja: Nǐmen yǒu shénme chá ?  Wat voor thee hebben jullie?
  你 们  有   什  么 茶？

Wáng qiǎng:  Wǒmen yǒu hóng chá hé lǜ chá  Wij hebben rode thee en
  王    强：  我 们   有   红    茶 和 绿  茶 .  groene thee.       
    
Sonja: Lái yī bēi lǜ chá Brengt u maar een glas
  来 一 杯 绿 茶。 groene thee.
 
Wáng qiǎng: Hǎo, qǐng shāo děng. Goed, een ogenblik alstublieft.
 王    强：  好，  请   稍    等。 

HooFDSTUK 3 Wat wilt u drinken?
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WooRDENliJST 1

Wat wilt u drinken? HooFDSTUK 3

喝 hē drinken  
想 xiǎng graag willen; denken; missen
请 qǐng alstublieft
进                        jìn binnenkomen
坐                        zuò zitten
问 wèn vragen
一 yī een
杯 bēi kop; glas (maatwoord) 
咖啡 kāfēi koffie  
对不起 duìbuqǐ sorry
有 yǒu hebben  
没  méi geen  
茶 chá thee  
红 hóng rood
和 hé en 
绿 lǜ groen  
来 lái komen 
稍 shāo een beetje; enigszins 
等 děng wachten 

ExTRa WooRDEN:

Getallen

一 yī een  
二 èr twee
两 liǎng twee
三 sān drie  
四 sì vier  
五 wǔ vijf  
六 liù zes  
七 qī zeven  
八 bā acht  
九 jiǔ negen  
十 shí tien
十一 shí yī elf
十二 shí èr twaalf
五十 wǔ shí vijftig
五十八 wǔ shí bā achtenvijftig
零 líng nul   
百 bǎi honderd
一百二十 yī bǎi èr shí honderdtwintig
千 qiān duizend
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Kleuren:
    
颜色 yán sè kleur
红色 hóng sè rood
白色 bái sè wit
黄色 huáng sè geel
桔黄色 jú huáng sè oranje
绿色 lǜ sè groen
蓝色 lán sè blauw
棕色 zōng sè bruin
黑色 hēi sè zwart

Dranken:
    
水 shuǐ water
啤酒 píjiǔ bier
可口可乐 / 可乐 kěkǒu kělè / kělè Coca-Cola
矿泉水 kuàngquánshuǐ mineraalwater
酒 jiǔ rijstwijn
白酒 bái jiǔ Chinese rijstwijn
白葡萄酒 bái pútaojiǔ witte wijn
红葡萄酒 hóng pútaojiǔ rode wijn
汽水  qìshuǐ  limonade
果汁 guǒzhī sap
苹果汁 píngguǒzhī appelsap
桔子汁 júzi zhī sinaasappelsap
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Korte antwoorden:

In het Chinees bestaat geen woord voor het Nederlandse “ja” of  “nee” als antwoord op een 
vraag. In plaats daarvan herhaal je het werkwoord uit de vraagzin, desnoods met bù of 
méi:

A: Nǐmen yǒu lǜ chá ma? B: Yǒu. / Méi yǒu.
     你  们    有  绿  茶  吗？                   有   /   没   有。
 (Heeft u groene thee?) (Dat hebben we. / Dat hebben we niet.)

A: Nǐ xiǎng hē kāfēi ma? B: Xiǎng. / Bù xiǎng.
 你   想     喝  咖啡  吗？       想     /  不   想。
 (Drinkt u graag koffie?) (Dat drink ik graag. / Dat drink ik niet graag.)

oEFENiNg 1

Welk woord hoor je?
Zet de woorden op volgorde door er nummer 1 t/m 8 onder te zetten.

bēi hē lǜ lái hēi hóng jiǔ pí jiǔ shuǐ

UiTlEg gRaMMaTiCa

Werkwoorden ontkennend maken:

Je kunt werkwoorden ontkennend maken door er het woordje “bù” (= niet/geen)
voor te zetten. 
 
Hij drinkt thee. Tā hē chá. 他喝茶。
Hij drinkt geen thee. Tā bù hē chá. 他不喝茶。

Een uitzondering vormt het werkwoord “yǒu” (= hebben/er is/er zijn).
Dit werkwoord maak je ontkennend door er het woord “méi” voor te zetten.

We hebben koffie. Wǒmen yǒu kāfēi. 我们有咖啡。
We hebben geen koffie. Wǒmen méi yǒu kāfēi. 我们没有咖啡。
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Wat wilt u drinken?HooFDSTUK 3

oEFENiNg 2

1 Sorry. A Qǐng wèn.
 B Duìbuqǐ.
 C Qǐng shāo děng.

2 Hebben jullie koffie? A Nǐmen yǒu chá ma?
 B Nimen yǒu kāfēi ma?
 C Nǐ xiǎng hē kāfēi ma?

3 We hebben geen mineraalwater. A Wǒmen méi yóu shuǐ.
 B Wǒmen yǒu hóngchá.
 C Wǒmen méi yǒu kuàngquánshuǐ.

4 Brengt u maar een glas cola. A Lái yī bēi kělè.
 B Qǐng zuò.
 C Lái yī bēi hóng jiǔ.

5 Wat wilt u drinken? A Nín xiǎng hē shénme?
 B Nín guì xìng?
 C Nín shì nǎ guó rén?

6 We hebben groene thee en water. A Tāmen yǒu lǜchá hé hóngchá.   
 B Nǐmen yǒu lǜchá hé shuǐ.    
 C Wǒmen yǒu lǜchá hé shuǐ.

Kies de juiste zin, beluister het fragment en zeg na.

oEFENiNg 3

Maak de dialoog af.

A: (Goede avond, komt u binnen) A: Wǎnshang …………………………………
B: (Goede avond.) B: Wǎn …………………………………
A: (Gaat u zitten.) A: Qǐng …………………………………
B: (Dank u.)  B: Xiè …………………………………
A: (Mag ik vragen, wat wilt u drinken?) A: Qǐng wèn, …………………………………
B: (Wij willen graag een glas cola.) B: Wǒmen …………………………………
A: (Sorry, wij hebben geen cola.) A: Duì …………………………………
B: (Hebben jullie thee?) B: Nímen …………………………………
A: (Ja, wij hebben groene thee en
 zwarte thee.)  A: Yǒu, wǒmen …………………………………
B: (Brengt u maar een groene thee en
 een zwarte thee.) B: Lái …………………………………
A: (Een ogenblik alstublieft.) A: Qǐng …………………………………
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oEFENiNg 4

Luister naar de woorden en teken de toon boven het woord.

lai shui guozhi duibuqi lücha

qing jin zuo deng mei he

1 Wǒ xìng Bái. ………………………………………………………

2 Tāmen shì Zhōngguó rén. ………………………………………………………  

3 Wǒmen yǒu hóng chá hé lǜ chá. ………………………………………………………  

4 Nǐmen yǒu kělè ma? ………………………………………………………  

5 Nǐ bàba hǎo ma? ………………………………………………………

oEFENiNg 5

Maak de volgende zinnen ontkennend door er “bù” of “méi” in te zetten.

oEFENiNg 6

Geef korte antwoorden op de vragen.

1 Nǐ xiǎng hē chá ma? ………………………………………………………

2 Nǐ jiào Bái Hē ma? ………………………………………………………

3 Tāmen yǒu lǜchá ma? ………………………………………………………

4 Nǐmen shì Hélán rén ma? ………………………………………………………

5 Hóng chá hǎo ma? ………………………………………………………   



28

1. 喝 什么 们 想 你？

2． 一 红 来 杯 请 茶。

3.    们 有 咖啡 我 没。

Wat wilt u drinken?HooFDSTUK 3

Zet in de juiste volgorde en maak een goede zin.

Schrijven van lettertekens.

oEFENiNg 7

oEFENiNg 8
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Het karakter voor thee 茶 chá is samengesteld uit bamboebladeren, een  mens 人 en een 
een boom 木. Al duizenden jaren worden in China, het  werkelijke thuisland van de thee, 
de bladeren geplukt voor  het maken van dit kostelijk vocht. De Chinezen kennen het 
gezegde:  “Liever 3 dagen zonder zout, dan een dag zonder thee”.

Ook de  talloze medische toepassingen spelen nog steeds een belangrijke rol in  de Chinese 
samenleving.

Wat wilt u drinken? HooFDSTUK 3

ExTRa Dialoog

A: Qǐng wèn, nίn xiǎng hē yī diǎn dōngxī ma?        Mag ik vragen, wilt u iets drinken?
   请   问， 您  想   喝 一 点   东  西  吗？  

B: Xiǎng, wǒ xiǎng hē yī píng píjiǔ. Ja, ik wil graag een fles bier.
    想， 我  想   喝 一  瓶  啤酒     

A: Nίn xiǎng chī yī diǎn dōngxī ma? Wilt u iets eten?
  您   想   吃 一 点   东  西 吗？

B: Nǐmen yǒu Běijīng kǎo yā ma? Heeft u Peking eend?
  你  们   有   北 京  烤 鸭 吗？ 

A: Yǒu. Kǎo yā hěn hǎo chī. Ja, de Peking eend is erg goed.
  有。 烤 鸭  很   好  吃。

B: Lái yī zhī  Běijīng kǎo yā Laat een Peking eend komen.
 来 一 只  北  京  烤  鸭。

A: Hǎo, qǐng shāo děng.                                          Goed, een ogenblik alstublieft.
   好， 请   稍    等.

UiTlEg VaN EEN KaRaKTER

茶 chá
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WooRDENliJST 2

点 diǎn punt; beetje; uur 
一点 yī diǎn een klein beetje
东西 dōng xī ding
瓶 píng maatwoord/fles
啤酒 píjiǔ bier
吃 chī eten
只 zhī maatwoord
烤 kǎo roosteren
鸭 yā eend
好吃 hǎo chī lekker om te eten

ExTRa WooRDEN:

肉 ròu vlees
鸡肉 jī ròu kippenvlees
牛肉 niú ròu rundvlees
猪肉 zhū ròu varkensvlees
羊肉 yáng ròu schapenvlees
鱼  yú vis
饺子 jiǎozi dumpling 
米饭 mǐ fàn gekookte rijst
面条 miàntiáo noedels
菜 cài groenten; gerecht
碗 wǎn kom
盘 pán schaal
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WiST JE DaT….

Tafelmanieren

Eten in China is een belevenis. In de eerste plaats vanwege de enorme hoeveelheid 
schotels die geserveerd wordt en de kunstzinnige manier waarop veel schotels zijn 
opgemaakt. Maar ook zeker vanwege de wijze waarop Chinezen met het eten omgaan. 

Chinezen zien eten als een feest en proberen daar met zoveel mogelijk familieleden en 
vrienden zo luidruchtig mogelijk van te genieten. Dat lukt ze goed. En als een Chinees 
geniet, mag hij dat ook ongegeneerd laten merken door te slurpen en te boeren en 
etensresten die hij niet wil eten achter zich te gooien of op de grond te spugen. 
Toch kennen de Chinezen wel degelijk ook tafelmanieren.

Zo is het belangrijk een of meerdere keren te toasten met degenen die je voor het eten 
hebben uitgenodigd of met wie je een bijzondere band voelt en moet je ook zo nu en 
dan van de schotels die je erg lekker vindt wat stukjes op het bord van je buurman of 
buurvrouw deponeren. Een kleine speech aan tafel (natuurlijk in het Chinees) wordt erg 
op prijs gesteld. 

Voor het toasten wordt geen bier, maar rijstjenever gebruikt, zo mogelijk de dure variant 
Máotái 茅台. Bij elke dronk wenst men elkaar ”gānbēi” 干杯 (gezondheid), wat letterlijk 
”tot de bodem” betekent. Het is onbeleefd het glaasje dan niet (in één teug) helemaal 
leeg te drinken. Na afloop van de maaltijd vindt meestal een deels gespeeld gevecht 
plaats wie de rekening mag betalen.

oEFENiNg 9

Vul het ontbrekende woord in.
Beluister daarna het geluidsfragment en zeg de zinnen na.

1 Nǐmen yǒu Běijīng ……………… ma?

2 Wǒmen yǒu niú ròu hé ……………… ròu.

3 Nín xiǎng ……………… yī diǎn dōngxī ma?

4 Kǎo yā ……………… hǎo chī.

5 Wǒ xiǎng ……………… yī píng píjiǔ.

6 Lái yī wǎn miàntiáo hé yī wǎn ……………… 


