
Unidad 1 – Vivir, antes y hoy

A.Se alquila piso
Woordenschat: meubels en woningen
Huren van een (vakantie)woning (¿Cuándo está libre?, ¿Tiene calefacción?, ¿Da a la
calle?, etc)
De beklemtoonde bezittelijke voornaamwoorden
Herhaling Indefinido; werkwoorden met een onregelmatige stam in de Indefinido

B. ¿Cómo era antes?
Toestanden en gewoontes in het verleden beschrijven
De Imperfecto

Unidad 2 – Recuerdos

A.Érase una vez
Vergrotende trap met de uitgang -ísimo
Gebruik van Imperfecto en Indefinido binnen een verhaal
Tijdsaanduidingen voor Imperfecto en Indefinido

B. Historias de la infancia
Gebruik van Imperfecto en Indefinido in het gesproken Spaans
Beschrijving van toestanden in het verleden
Tijdsaanduidingen met desde, hace, desde hace
Een anekdote vertellen

Unidad 3 – Estar en forma

A.Mantenerse en forma
Gezegdes waarin lichaamsdelen voorkomen (meter la pata, ser el ombligo del
mundo, etc.)
Bijwoorden op -mente
De Imperativo (tú, usted) van regelmatige en enkele onregelmatige werkwoorden

B. La salud en el plato
Verbale perifrases (empezar a, dejar de, acabar de, seguir haciendo, llevar tres
meses haciendo, volver a)
Een mening uiten (Creo que ..., Me parece que ..., Pues yo pienso que ..., Según mi
experiencia ...)

Unidad 4 – Revuelto

© Intertaal, Amsterdam/Antwerpen, 2005 Caminos nieuw 2 • Inhoudsopgave 
www.intertaal.nl

Caminos nieuw 2
Inhoudsopgave



Unidad 5 – De fiesta

A.Os esperamos a cenar el sábado
Een uitnodiging uitspreken, aannemen, afslaan
Gebruik van ir en venir
Iets te eten/drinken aanbieden en daarop reageren
Gebruik van ¿Qué? en ¿Cuál/Cuáles?
De Condicional

B. ¡Feliz cumpleaños!
Felicitaties
Een cadeau geven, ervoor bedanken, erop reageren
Herhaling van persoonlijke voornaamwoorden als lijdend en meewerkend voorwerp
Gebruik van deze persoonlijk voornaamwoorden in een zin: le/les > se

Unidad 6 – ¡No hay problema!

A. ¡No se preocupe!
Een probleem schetsen, zich beklagen en daarop reageren
Het Participio als bijvoeglijk naamwoord (estar + Participio)

B. ¡Que se mejore!
Beschrijven van ziektesymptomen / pijn
Aanwijzingen en tips geven
De ontkennende Imperativo (regelmatige en belangrijke onregelmatige werkwoorden)
Om een medicijn vragen in de apotheek / klachten omschrijven

Unidad 7 – ¡Mucho trabajo!

A.El mundo del trabajo
Woordenschat: het kantoor
Een voorwerp beschrijven (es ..., es de ..., sirve para ...)
De gebruiksaanwijzing van een pc begrijpen (abrir un documento, archivo, imprimir,
hacer clic, etc.)

B. El futuro será diferente
Een gewone werkdag (horario flexible, trabajo en equipo, sueldo, responsabilidad, etc.)
De Futuro (regelmatige en belangrijke onregelmatige werkwoorden)
Eigenschappen en kwalificaties beschrijven (ser + bijv. nw.: ser responsable, ordena-
do, creativo, etc.; tener + zelfst. nw.: tener experiencia, conocimientos, ...)

Unidad 8 – Revuelto
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Unidad 9 – Nuevos horizontes

A.Se hace camino al andar
Onbepaalde voornaamwoorden (algo, nada, alguien, alguno, ninguno, todos, etc.)
Vermoedens uiten

B. Chile mira hacia adelante
Over iemands levensloop vertellen
De Plusquamperfecto
Tijdsaanduidingen (antes de, después de, a principios de, ... años atrás, etc.)

Unidad 10 – ¡Que lo pases bien!

A.Con nuestros mejores deseos
Gelukwensen voor verschillende gelegenheden
De Presente de subjuntivo
Feesten en gebruiken beschrijven
Kerstgewoontes

B. Tradiciones muy diferentes
El día de los muertos en México
Informatie corrigeren (sino ..., en cambio ..., en vez de, etc.)
Vervolg Presente de subjuntivo (werkwoorden met -ue-, -ie-, onregelmatige werk-
woorden)

Unidad 11 – Nos entendemos bien

A.Hablemos el mismo idioma
Het gebruik van mismo als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord
Hispanos in Noord-Amerika
Meningsuitingen (met en zonder subjuntivo)

B. Sin palabras (o con muy pocas)
Gebaren en lichaamstaal
Misverstanden wegnemen
De Imperativo van vosotros
Tussenwerpsels met een bepaalde betekenis (vaya, vale, venga, pues ...)

Unidad 12 – Revuelto
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