Nederlands Spaans
Spaanse zinnen. vertaal zinnen of stukken tekst in tientallen talen met onze vertaalmachine.duizenden
vertalingen in zinsverband kun je raadplegen in het zinnenboek gratis service van google kan woorden,
zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het engels en meer dan 100 andere talene interglot
translation dictionary can be used to search for dutch, english, german, french, spanish, and swedish
translations het nederlands wordt de taal met spaans aangeduid, hoewel castiliaans ook als benaming
bestaat.. geschiedenis. het spaans stamt af van het vulgair latijn, de taal van de romeinen, die het iberische
schiereiland gedurende 700 jaar bestuurden.onder invloed van het keltiberisch, baskisch, visigotisch en
later ook het arabisch heeft de taal zich uit het latijn ontwikkeld.het spaans protectoraat marokko
(arabisch:  ْﺮﺏْﻐَﺑﺎﻟﻤ ﺎَﻴِﺎﻧَﺇﺳﺒ ﺎﻳﺔَﻤِﺣ, ḥamāyat isbāniyā bi-l-magrib, spaans: protectorado español de marruecos)
is het spaanse deel van marokko waarover spanje, volgens de op 27 november 1912 getekende fransspaanse verdragen, een protectoraat vestigde. het protectoraat bestond uit twee geografisch gescheiden
delen van het gratis vertaalsite voor vertalen van en naar het engels, spaans, duits, frans, italiaans en meer.
de lessen vlogen om door het heel goede samenspel van de taaltrainer met ons als cursisten. zij speelde
heel goed in op ons waardoor een ieder zich ook durfde te geven in de les.het interglot vertaal
woordenboek vindt nederlandse, engelse, duitse, franse, spaanse en zweedse vertalingenerglot is tracked by
us since april, 2011. over the time it has been ranked as high as 53 749 in the world, while most of its
traffic comes from netherlands, where it reached as high as 1 176 position.
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