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- 4. Taalpodium: Portugees

Technische vertalingen, wat zijn dat precies?

Voor wie?
Techniek is een ruim begrip en vertalingen voor de technische sector zijn dan ook heel divers .  Wij verrichten 
vertalingen op het gebied van machinebouw, elektrotechniek, autotechniek, scheepvaarttechniek, 
vliegtuigbouw, chemie en afvalverwerking. Ook leveren wij vertalingen aan engineering- en adviesbureaus, 
energieleveranciers, de verpakkingsindustrie, de transportsector, verzekeringsmaatschappijen (risico-
inventarisaties) en aan de IT-sector.  
Het enige wat de technische vertalingen gemeen hebben, is dat het vertalingen op maat zijn en dat er vaak 
een specifiek jargon gebruikt wordt. 

Samenwerking tussen Vulka en MKvertalingen zit in de lift.

Specialist in remmen
Vulka is de specialist op het gebied van rem- en frictiematerialen en de verwerking van deze materialen. Zoals de 
bedrijfsnaam doet vermoeden vulkaniseert Vulka het rem- en frictiemateriaal op nieuwe of gebruikte 
machineonderdelen ten behoeve van remmen en koppelingen. Deze onderdelen worden gebruikt in personen-
en goederenliften, lieren, kranen en allerlei andere industriële toepassingen. Vulka is tevens leverancier van 
allerlei frictiemateriaal en vulkaniseertoebehoren.

De divisie Bos en Tuin levert, onderhoudt -reviseert en ontwikkelt bos, park- en tuinmachines. De divisie 
Liftveiligheidsproducten ontwikkelt nieuwe producten voor de liftenbranche. Een bekende innovatie is het 
gepatenteerde inveerbare hekwerk SEF (Safety Elevator Fence). Dit hek kan worden geïnstalleerd wanneer een 
vast hekwerk, door bijvoorbeeld ruimtegebrek, niet gemonteerd kan worden. Met behulp van dit hekwerk kan 
een liftmonteur veilig werken.

Zoekt u een vertaalbureau dat  goede technische vertalingen levert?  Klik dan hier of neem contact op met 
MKvertalingen via 020-3374508 of via e-mail.

Vulka is een hoogwaardig technisch bedrijf uit 
Veenendaal en bestaat uit drie divisies. De 
divisie Rem- en Frictiematerialen, de divisie Bos 
en Tuin en de divisie Liftveiligheidsproducten.

Technische vertaling van Vulka’s website
MKvertalingen heeft voor Vulka de Nederlandstalige website 
vertaald naar het Engels en Duits. Geen gemakkelijke klus, want 
de website staat vol met productomschrijvingen en technische 
nieuwsberichten. Vulka opereert in een nichemarkt en dat 
betekent dat de vertalingen ook toegespitst moeten zijn op die 
specifieke markt. Misschien een probleem voor menig 
vertaalbureau, voor MKvertalingen juist een leuke uitdaging. 
Chris Smit van Vulka zegt over de samenwerking:
De communicatie met Martine Kuijs was duidelijk en helder, wij 
hebben deze klus bij MKvertalingen neergelegd zodat er geen 
onnodige technische schrijf- of spelfouten op de website komen. 
De markt vraagt om duidelijke taal vandaar onze keuze voor 
MKvertalingen.
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Technische  bedrijven die producten leveren aan buitenlandse afnemers zullen er zorg voor dragen dat deze 
producten van uitmuntende kwaliteit en onderhoudsvriendelijk zijn, zodat de kans op storingen  klein is.  De 
vertaling van de handleidingen bij die producten moeten vanzelfsprekend ook van goede kwaliteit  zijn . Niet 
alleen moet de vertaling perfect zijn maar alle details op eventuele onderdelenlijsten moeten ook kloppen en 
consistent zijn met de handleiding. MKvertalingen  neemt geen enkel risico en controleert de vertalingen 
grondig op vertaal- en typefouten.

Welke documenten?
Bij MKvertalingen kunt u terecht voor de vertaling van uw manual, handleiding,  handboek,  
installatievoorschriften, montage-instructies, montagehandleiding, gebruikersinstructies, 
gebruikersvoorschriften, veiligheidsvoorschriften, veiligheidsgids, risico-inventarisatie, Data Safety Sheet, 
Product Data Sheet, productspecificatie, productbrochure, productcatalogus, gegevensbestand, catalogus, 
richtlijnen, specificaties, werkmethode, onderzoek, aanbesteding, programma van eisen en uw 
aanbestedingsbestekken en alle overige technische documentatie.
Maar wij vertalen natuurlijk ook niet technische documenten, zoals websites, brochures, correspondentie, 
algemene voorwaarden, contracten etc.

Een vertaler die zijn vak verstaat, zal altijd op zoek gaan naar de meest geschikte term in zijn moedertaal in 
plaats van simpelweg het woordenboek open te slaan. Bovendien werken wij graag met één of hooguit twee 
vaste vertalers voor uw vertalingen zodat stijl en terminologie gewaarborgd blijven. De gebruikte termen 
worden door MKvertalingen opgeslagen en beheerd zodat niet tweemaal het wiel uitgevonden hoeft te 
worden. Wilt u meer weten over terminologie en terminologiebeheer? Lees dan onze nieuwsbrief 4.

merknamen en specifieke nummering uit het oorspronkelijke bestand omgezet naar het document in 
vertaling zodat dit niet handmatig gekopieerd hoeft te worden. Hierdoor komen typefouten in getallen niet 
meer voor.
Deze software reduceert uw kosten, zorgt voor een terminologische consistentie en helpt ons om een op 
maat gesneden terminologiebestand op te bouwen.

MKvertalingen biedt uiterste nauwkeurigheid en professionaliteit – kwaliteiten die niet vanzelfsprekend zijn 
in onze branche. Oprichtster van MKvertalingen, Martine Kuijs, heeft jarenlang voor technische bedrijven 
gewerkt en weet dat aandacht voor detail van cruciaal belang is.  Net als de werknemers van veel technische 
bedrijven, zijn wij bij MKvertalingen zeer praktisch ingesteld,  houden we van een heldere communicatie en 
leveren we kwaliteit binnen de gestelde levertermijn. Wij noemen ons dan ook niet voor niets een expert in 
technische vertalingen.

Heeft u een technische tekst die vertaald moet worden? Neem dan contact op met MKvertalingen, via e-mail 
info@mkvertalingen.nl of telefonisch via 020-3374508. 

Technische vertalingen: oog voor detail
MKvertalingen weet hoe belangrijk een juiste technische vertaling is. Een 
onzorgvuldige vertaling van een handleiding kan verregaande gevolgen hebben.  
Onzorgvuldige vertalingen van veiligheidsvoorschriften, technische 
handleidingen of gebruiksvoorschriften kunnen niet alleen gênant zijn, maar 
ook gevaarlijke situaties veroorzaken.

Technische vertalingen: vakjargon en terminologiebeheer
Technische vertalingen zijn gespecialiseerde vertalingen en vertalingen op maat. 
Elk technisch bedrijf heeft een eigen vakjargon, specifiek voor die ene branche of 
soms specifiek voor dat ene bedrijf. Dit vakjargon moet ook in een vertaling, naar 
welke taal dan ook, naar voren komen. Dit lukt alleen als de vertaler niet alleen 
een gekwalificeerd vertaler is, maar ook zelf een specialisatie heeft in een 
technisch vakgebied. 

Trados 2009
MKvertalingen gebruikt de nieuwste software voor vertaalgeheugens (Trados 
Suite 2009). Let op, dit is geen vertaalmachine maar een intelligent 
computerprogramma dat een vertaalgeheugen creëert op basis van alle 
voorafgaande vertalingen! Bovendien worden waar mogelijk getallen, 
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Taalvariatie

Deze rubriek gaat over taal in de breedste zin van het woord. Er staan taalkronkels, 
(ver)taalfouten , taalgrappen of dubbelzinnigheden in maar ook etymologie van woorden en aspecten van 
taalverwerving. 

Deze keer gaat deze rubriek over communicatie in de trein. De hoofdconducteur heeft als taak reizigers te 
informeren over de nadering van het eind- of overstapstation of wanneer er vertraging ontstaat. Meestal gaat 
deze informatievoorziening goed maar soms ook helemaal niet…. Deze grappen en nog meer zijn te vinden op  
http://www.omroephumor.nl/u-taalgrappen.html

In de Thalys: "... will be arriving at Amsterdam Central Station were this train will terminate". 

Een mooie uitspraak bij Schiphol is altijd: 
"Passengers for the direction of Amsterdam Central Station are kindly requested to change at Schiphol Airport." 
(In plaats van "to change trains"). 

Een echte Amsterdammer wel eens Frans horen spreken? Via de stationsomroep van Amsterdam Centraal begon 
een bericht voor de een of andere Fransman als volgt: "Ici un massage pour monsieur X. ..." 

Eerder deze maand hoorde ik op station Schiphol de omroepster de trein naar Antwerpen en Brussel in het Frans 
aankondigen: "Le train a destination d'Anvers (Anvers is Frans voor "Antwerpen") et Bruxelles ". Helaas had deze 
dame een vrij zwaar Amsterdams accent waardoor het klonk als "le train a destination d'enfer ( hel) et Bruxelles". 

In de trein naar Amsterdam/Schiphol, wordt vlak voor Deventer de bestemming van de trein omgeroepen. 
Aangezien er wel eens buitenlandse passagiers aan boord zouden kunnen zijn, herhaalt de conducteur zijn 
bericht als volgt in het Engels: "Ladies and Jerrycan, .....", om vervolgens gezellig in zijn steenkolen -Engels door te 
gaan en het vervolgens nog eens fijntjes te herhalen. 

Gehoord op Schiphol: "Now arriving on platform nr.1 is the IC to Groningen and Leeuwarden. "Passengers for 
Groningen are requested to board in front of the train." 

Gehoord in Rotterdam: "Mister …. is kindly requested to melt at the informationpoint." 

Voor het gemak van alle passagiers was de bestuurder van de tram zo vriendelijk om deze halte aan te geven in 
verschillende talen: "De Dam, The Dam, Der Dam, Le Dam, ...". 

De trein staat wel heel erg lang op het station stil: "Dames en heren. Vanwege een technisch probleem op het 
traject Tilburg-Eindhoven heeft deze trein een ongekende vertraging!" (in plaats van een 'onbekende' 
vertraging). 

In Nederlands: het laatste treinstel zal te Deventer achterblijven. U wordt allen verzocht om dit treinstel te 
verlaten. 
In Engels: The train in your back, will stay in Deventer. We kindly ask you to leave this train. 

Gehoord op Centraal Station Amsterdam via de omroep: "Geachte reizigers langs spoor 14, wilt u nog niet 
instappen in de gereed staande trein, want de deuren kunnen niet open......" 

Op de trein naar Brussel was er een steward van Wagon-Lits uit België. Na 
Schiphol wist hij in het Duits te melden dat: 
"... ein mini-bar service an Bord dieses Zug ist ...", en na een pauze van enkele 
seconden: "... und er kommt langs". 

En in het Engels werden alle vooroordelen over Nederland als Narcostaat 
bevestigd met: 
"Welcome to Holland. ... We wish you a happy trip". 

En een paar jaar geleden in een internationale trein naar Amsterdam: 
Een HC roept om op weg vanaf Schiphol naar A'dam-WTC: "Welcome ladies and 
gentlemen, the next station is Amsterdam Wie Tie Cie." 

In de IC van A'dam naar Vlissingen: Deze trein zal worden opgesplitst te station 
Roosendaal. Het voorste treinstel zal daarna.... Dit werd vertaald met: "In Roosendaal 
this train will be taken apart. The front...." 
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Taalpodium Portugees

Portugees is een wereldtaal die naar schatting door tweehondervijftig miljoen mensen ter wereld wordt gesproken. 
Hiermee is het Portugees de zesde taal ter wereld (na Mandarijn, Spaans, Engels, Hindi en Arabisch). Portugees 
wordt o.a. gesproken in Portugal, Brazilië, Angola, Mozambique, Guinee-Bissau, Oost-Timor en op de 
Kaapverdische eilanden. Het wordt ook gesproken door een minderheid in  Macau, waar het een officiële taal is. 

Portugees taalgebied
In 1986 trad Portugal toe tot de Europese Unie en daarmee werd Portugees een officiële taal van de EU. 
De Portugeessprekende landen werken op taalgebied samen in de Gemeenschap van Portugeessprekende landen 
(Portugees: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP).  De organisatie is te vergelijken met de 
Nederlandse Taalunie. De taalgemeenschap werd opgericht in 1996 en het hoofdkwartier is in Lissabon gevestigd.
Er zijn acht volwaardige leden en twee leden op proef. Al deze landen zijn na Portugal zelf koloniën van het land 
geweest. 

onderwerpen. Ook hebben de talen Engels, Frans en Duits veel invloed gehad op het Braziliaans Portugees. Meer 
informatie en voorbeelden kunt u vinden op Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Portuguese

MKvertalingen vraagt dan ook altijd voor welke Portugeestalige markt de vertaling bedoeld is. Mocht u een tekst 
ter vertaling hebben in het Portugees, neem dan nu contact met ons op door hier te klikken. Wij kunnen u alles 
vertellen over de verschillen in het gebruik van de Portugese taal.

instappen in de gereed staande trein, want de deuren kunnen niet open......" 

Gehoord op het station in Zwolle: "Attentie, attentie, hier volgt een mededeling voor de reizigers in de richting 
Groningen: De trein naar Groningen is zojuist vertrokken." 

Vanaf Schiphol richting Duivendrecht riep de machinist om: "Passengers will be changed at the next station!" 

De stoptrein van Utrecht via Schiphol naar Leiden gaat, na een paar minuten wachten te Leiden, onder een ander 
treinnummer door als stoptrein naar Dordrecht. Met volgend omroepbericht tot gevolg: "Dames en Heren, wij 
naderen thans station Schiphol. U bevindt zich in de stoptrein naar Leiden. Na Leiden zal deze trein verder gaan 
als stoptrein naar ..." 

De perronomroeper: "Mijn baas heeft me opgedragen u te vragen of u zich 
wilt verspreiden over het gehele perron in Deurne. Hij is 280 meter lang. 
(stilte) Het perron dus…" 

Portugese zeevaarders
Dat Portugees op alle continenten wordt gesproken komt doordat Portugese 
ontdekkingsreizigers in de 15e en 16e eeuw over de hele wereld uitzeilden. In 1500 
ontdekte de Portugees Pedro Cabral, Brazilië terwijl hij  op weg was naar India. 
Maar tijdens de periode  van Spaans bestuur (1580 -1640) gingen veel overzeese 
gebieden verloren.  Brazilië werd in 1822 onafhankelijk later in de 20ste eeuw 
verloor Portugal ook de Afrikaanse koloniën Mozambique en Angola. De laatste 
kolonie, Macau, werd in 1999 overgedragen aan China.

Verschillen Braziliaans Portugees en Europees Portugees
Het Europese Portugees (zoals gesproken in Portugal) en het Braziliaans Portugees 
verschillen zowel qua uitspraak, als qua grammatica en vocabulaire.  Wetenschappers gaan 
ervan uit dat ongeveer 15% van alle woorden verschillen en deze woorden hebben met 
name betrekking op flora, fauna, voedsel etc. Dit heeft alles te maken met de geschiedenis 
van Brazilië. Zo zijn plaatsnamen, plantennamen en dierennamen die in Brazilië voorkomen 
vaak  oorspronkelijk Zuid-Amerikaanse namen. De Afrikaanse slaven brachten woorden 
mee voor onderwerpen als voedsel, religie, muziek, ziekten en gezinsgerelateerde 
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