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122 8 Eten en uitgaan

8.1 In het restaurant
Kan ik een tafel voor zeven uur reserveren?

Tôi muốn đặt một bàn lúc bảy giờ?
tooi móehn dạt mọot bàan lóek bải zièuh?

Graag een tafel voor twee personen
Tôi muốn đặt một bàn hai người
tooi móehn dạt mọot bàan haai ngùuhj

Wij hebben wel/niet gereserveerd
Chúng tôi đã/chưa đặt trước
tjóeng tooi dãa/tjuuah dạt tjuuéuhk

Is de keuken al open?
Nhà bếp đã mở chưa?
njàa béep dãa mẻuh tjuuah?

Hoe laat gaat de keuken open/dicht?
Mấy giờ thì nhà bếp sẽ mở/đóng?
méi zièuh thìe njàa béep sẽh mẻuh/dóhng?

Is er een tafel vrij?
Còn bàn trống không?
 kòhn baàn tjóong goong?

Kunnen we op een tafel wachten?
Chúng tôi có thể chờ bàn trống không?
tjóeng tooi kóh thẻe tjèuh bàan tjóong goong?

Moeten we lang wachten?
Chúng tôi có phải chờ lâu không?
tjóeng tooi kóh vaải tjèuh loow goong?

Is deze (eet)gelegenheid rookvrij?
Chỗ này có cấm hút thuốc không?
 tjõo nài kóh kə́m hóet thóehk goong?

Waar kan ik hier roken?
Tôi có thể hút thuốc ở đâu?
 tooi kóh theẻ hóet thóehk ẻuh doow?

Ông/bà đã đặt trước chưa? Hebt u gereserveerd?
Xin cho biết tên? Onder welke naam?
Xin đi lối này Deze kant op, a.u.b.
Bàn này đã đặt trước Deze tafel is gereserveerd
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phút
Over een kwartier hebben wij een tafel vrij

Ông/bà có muốn chờ (ở quầy) không? Wilt u zolang (aan de bar) wachten?

Is deze plaats bezet?
Chỗ này có người ngồi chưa?
tjõo nài kóh ngùuhj ngoòi tjuuah?

Mogen wij hier/daar zitten?
Chúng tôi có thể ngồi đây/kia không?
tjóeng tooi kóh thẻe ngoòi dei/kieah goong?

Mogen wij bij het raam zitten?
Chúng tôi có thể ngồi gần cửa sổ không?
tjóeng tooi kóh thẻe ngoòi ĝə̀n kuủah sỏo goong?

Kunnen we ook buiten eten?
Chúng tôi có thể ngồi ăn bên ngoài không?
tjóeng tooi kóh thẻe ngoòi an been ngwaài goong?

Hebt u nog een stoel voor ons?
Ông/bà còn một ghế nữa cho chúng tôi không?
oong/bàa kòhn mọot ĝée nuũah tjoh tjóeng tooi goong?

Hebt u een kinderstoel voor ons?
Ông/bà có ghế cho trẻ em không?
oong/bàa kóh ĝée tjoh tjẻh ehm goong?

Is er voor deze flessenwarmer een stopcontact?
Có chỗ cắm điện cho bộ ủ ấm này không?
kóh tjõo kám dịehn tjoh bọo ỏe ə́m nài goong?

Kunt u dit flesje/potje voor mij opwarmen?
Ông/bà có thể hâm chai/bình này không?
oong/bàa kóh thẻe həm tjaai/bìenh nài goong?

Niet te warm, a.u.b.
Xin đừng hâm quá nóng
sien dùung həm kwáa nóhng

Is hier een ruimte waar ik de baby kan verzorgen?
Ở đây có chỗ thay tã cho em bé không?
ẻuh dei kóh tjõo thai tãa tjoh  ehm béh goong?

Waar is het toilet?
Nhà vệ sinh ở đâu?
njàa wẹe sienh ẻuh doow?

Vietnamees.indd   123 27-10-19   15:23



O
nd

er
w

eg
D

e 
w

eg
 v

ra
ge

n

64 4 Onderweg

4.1 De weg vragen
Pardon, mag ik u iets vragen?

Xin lỗi, tôi được phép hỏi ông/bà không?
sien loõi, tooi duuẹuhk véhp hỏi oong/bàa goong?

Ik ben de weg kwijt
Tôi lạc đường
tooi lạak duuèuhng

Weet u een ... in de buurt?
Có ... ở gần đây không?
kóh … ẻuh gə̀n dei goong?

Is dit de weg naar ...?
Đây có phải là đường đến ...?
dei kóh vaải làa duuèuhng déen ...?

Kunt u me zeggen hoe ik naar ... moet lopen/fietsen?
Ông/bà có thể chỉ đường đi bộ/xe đạp đến ... không?
oong/bàa kóh thẻe tjỉe duuèuhng die bọo/seh dạap déen ... goong?

Hoe kom ik daar het snelst met de auto?
Đi ô-tô lối nào thì đến nhanh nhất?
 die ootoo loói naàu thìe déen njanh njə́t?

Hoe kom ik het snelst in ...?
Cách nào đi đến ... nhanh nhất?
kékh naàu die déen ... njanj njə́t?

Hoeveel kilometer is het nog naar ...?
Còn bao nhiêu kilômét nữa thì đến ...?
kòhn baau njieuw kielooméht nuũah thìe déen ...?

Kunt u het op de kaart aanwijzen?
Xin ông/bà chỉ trên bản đồ này?
sien oong/bàa tjỉe tjeen bảan dòo nài?

Mijn navigatiesysteem is kapot, kunt u me vertellen hoe ik in ... kom?
Máy định vị của tôi bị hỏng, ông/bà có thể chỉ cho tôi lối đi đến … không?
 mái dịenh wịe koẻa tooi bịe hỏhng, oong/bàa kóh thẻe tjỉe tjoh tooi loói die 
déen … goong?
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hier/daar
ở đây/ở đó
ẻuh dei/ẻuh dóh

ergens/nergens
nơi nào đó/không nơi nào cả
neuhj naàu dóh/goong neuhj naàu kảa

overal
khắp nơi
gáp neuhj

ver weg/dichtbij
ở xa/ở gần
ẻuh saa/ẻuh ĝə̀n

naar rechts/links
rẽ phải/trái
zẽh vaải/tjaái

rechts/links van
bên phải/bên trái của
been vaải/been tjaái koẻa

rechtdoor
thẳng về phiá trước
thảng wèe viéah tjuuéuhk

via
qua
kwaa

in
ở
ẻuh

op
trên
tjeen

onder
dưới
zúuhj

tegen
bên kia
been kieah

tegenover
đối diện
doói zịehn

naast
cạnh
kạnj
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Woordenlijst

Nederlands – Vietnamees
Deze woordenlijst is bedoeld als aanvulling op de hoofdstukjes hier-
voor. De nummers achter het woord verwijzen naar de paragraaf met 
de belangrijkste zinnen waarin u deze woorden kunt gebruiken. In een 
aantal gevallen kunt u woorden die in deze lijst ontbreken elders in het 
boekje vinden, namelijk bij de illustraties van de auto, de fiets en het 
menselijk lichaam. Veel etenswaren kunt u vinden in de Vietnamees-
Nederlandse lijst in 8.2.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, 
ww = werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.

a

aanbevelen 8.2 đề nghị dèe ngịe
aanbieden 3.8 mời mèuhj
aanbieding hạ giá hạa ziáa
aangebrand cháy tjái
aangenaam 3.3 rất vui được gặp ông/bà zə́t woei duuẹuhk ĝạp oong/bàa
aangetekend 2.2 gửi bảo đảm ĝuủi baảu dảam
aangeven (bij douane) khai gaai
aanhangwagen nhà kéo du lịch njàa kél zoe lịkh
aankomen đến déen
aankomsttijd giờ đến zièuh déen
aanranding xâm phạm səm vạam
aanrijding đụng xe dọeng seh
aansteker cái bật lửa káai bə̀t luủah
aantrekkelijk hấp dẫn hə́p zə̃n
aanwezig 2.3 có mặt kóh mạt
aanwijzen 3.4, 4.1, 6.1, 7.3 chỉ tjỉe
aardappel 8.2 khoai tây gwaai tei
aardbeien 8.2 (quả) dâu (kwảa) zoow
aarde (grond) đất də́t
aardewerk đồ đất nung dòo də́t noeng
aardig tử tế tủu tée
abonnement 4.12 mua dài hạn moea zaài hạan
accommodatie 5.1 chỗ ở, khách sạn tjõo ẻuh, gékh sạan
accu 2.5, 4.4 ắc quy ák kwie
acculader bộ sạc bọo sạak
achter 4.1 sau sau
achterhoofd 9.2 ót óht
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ă

ăn eten (ww)
ăn cữ vasten
ăn chay vegetarisch
ăn chay thuần veganist
ăn kiêng dieet
ăn mừng feestvieren
ăn sáng ontbijt
ăn tối avondeten, dineren
ăn trộm inbraak, stelen
ăn trưa lunch
ăng ten antenne
ắc quy accu

â

âm đạo vagina
âm hiệu kiestoon
âm thanh geluid
ấm warm
ấm chè theepot
ấn (in)drukken
Ấn độ giáo hindoeïstisch

b

ba lô rugzak

a

a còng apenstaartje
after shave aftershave
ai? wie?
an toàn veilig
anh broer
anh em họ neef (zoon van oom/

tante)
ao vijver
atpirin aspirine
ánh sáng licht (zn)
áo (–lót) hemd
áo cánh blouse
áo choàng jas
áo đầm jurk
áo gối kussensloop
áo jacket jasje
áo khoác ngủ ochtendjas
áo len trui
áo mưa regenjas
áo phao reddingsvest, zwemvest
áo tắm badpak
áo vét vest
áp lực druk (spanning)
ảnh foto
ảnh 4x6 pasfoto
ảnh in afdruk

Woordenlijst

Vietnamees – Nederlands
In een aantal gevallen kunt u woorden die in deze lijst ontbreken el-
ders in deze taalgids vinden, namelijk bij de illustraties van de auto, 
de fiets en het menselijk lichaam. Veel etenswaren kunt u vinden in de 
Vietnamees-Nederlandse lijst in 8.2.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, 
ww = werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.
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71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
zz Het l idwoord

Het Vietnamees kent geen lidwoord (zoals de, het en een in het Neder-
lands). In plaats daarvan kent het Vietnamees de klasserende lidwoor-
den zoals bijvoorbeeld:

- cái: voorwerpen
cái nhà het huis

- con: meestal voor dieren
con chuột de rat

zz Het zelfstandig naamwoord

Het zelfstandig naamwoord kent geen geslachtsvorm. Het meervoud 
wordt gevormd door het plaatsen van các of những vóór het zelfstandig 
naamwoord.

- những/các con chuột de ratten

zz Het werkwoord 

De Vietnamese werkwoorden worden niet vervoegd. Ze blijven het-
zelfde ongeacht het geslacht, de persoon of tijdsvorm. Om aan te geven 
dat een handeling in de verleden tijd is gebeurd gebruikt men de bepa-
ling đã. Om aan te geven dat een handeling in de toekomstige tijd gaat 
gebeuren, gebruikt men de bepaling sẽ.

- tôi đã đi ik ben gegaan
- tôi sẽ đi ik zal gaan

Het koppelwerkwoord ‘zijn’ oftewel là wordt niet gebruikt als er een 
bijvoeglijk naamwoord of een plaatsaanduiding wordt gebruikt.

- tôi mệt ik (ben) moe
- tôi ở Hà Nội ik (ben) in Hanoi 

Vietnamees.indd   7 27-10-19   15:23



B
ank

P
raktische zaken

292 Praktische zaken

2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Ở đâu có ngân hàng/chỗ đổi tiền gần đây?
ẻuh doow kóh ngən hàang/tjõo doỏi tìehn ĝə̀n dei?

Kan ik hier deze ... inwisselen?
Tôi có thể đổi tiền từ ... tại đây không?
tooi kóh thẻe doỏi tìehn ... taại dei goong?

Kan ik hier pinnen?
Tôi có thể rút tiền tại đây không?
tooi kóh thẻe róet tìehn taại dei goong?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?
Tôi có thể lấy tiền bằng thẻ tín dụng tại đây được không?
tooi kóh thẻe doỏi tìehn bàng thẻh tíen zọeng taại dei goong?

Hoeveel provisie moet ik betalen?
Tôi phải trả bao nhiêu tiền thủ tục?
tooi vaải tjảa baau njieuw tìehn thỏe tọek?

Waar moet ik tekenen?
Tôi phải ký tên ở đâu?
tooi vaải kíe teen ẻuh doow?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?
Tôi có thể nhận tiền giấy mệnh giá nhỏ không?
tooi kóh thẻe njəṇ tìehn ziéi mẹenh ziáa njỏh goong?

Ik zoek een geldautomaat
Tôi đang tìm máy rút tiền?
tooi daang tìem mái zóet tìehn?

Wat is het minimum/maximum?
Số tiền ít/nhiều nhất là bao nhiêu?
sóo tìehn íet/njièuw njə́t làa baau njieuw?

Mag ik ook minder opnemen?
Tôi có thể rút ít hơn không?
tooi kóh thẻe róet íet heuhn goong?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België
Đây là chi tiết ngân hàng của tôi ở Hà Lan/Bỉ
dei làa tjie tíeht ngən hàang koẻa tooi ẻuh hàa laan/bỉe
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30 Dit is mijn bankrekeningnummer
Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi
dei làa sóo taài gwảan ngən hàang koẻa tooi

Ik wil graag geld wisselen
Tôi muốn đổi tiền
tooi móehn doỏi tièhn

euro tegen ...
tiền euro ra tiền ...
tièhn euhroo zaa tièhn ...

Wat is de wisselkoers?
Hối xuất là bao nhiêu vậy?
hoói soéaht làa baau njieuw wẹi?

Kunt u me ook wat kleingeld geven?
Xin cho một ít tiền lẻ?
sien tjoh mọot íet tièhn lẻh?

Dit klopt niet
Cái này không đúng
káai nài goong dóeng

Xin ký tên vào đây U moet hier tekenen
Xin điền vào đây U moet dit invullen
Xin cho xem hộ chiếu? Mag ik uw paspoort zien?
Xin cho xem giấy chứng minh? Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
Xin cho xem thẻ ngân hàng? Mag ik uw bankpasje zien?

2.2 Post
con tem postzegels
gói, bưu kiện pakjes

Ik ben op zoek naar een postkantoor
Tôi đang tìm nhà bưu điện
tooi daang tìem njàa bieoe dịehn

Is hier een brievenbus in de buurt?
Gần đây có thùng thư không?
ĝə̀n dei kóh thòeng thuu goong?

Bij welk loket kan ik geld wisselen?
Tôi phải đến quầy nào để đổi tiền?
tooi vaải déen kwèi naàu dẻe doỏi tìehn?
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