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Uitspraak Voorbeeld

А A kat

Б B bak

В V/W wodka

Г G gay

Д D Deventer

Е E yeah

Ё JOH yoghurt

Ж ZJ journaal

З Z zak

И I kiwi

Й IJ jullie

К K kever

Л L lat

М M mama

Н N nee

О O otter

П P patat

Р R regen

С S slang

Т T toeter

У OEH poes

Х CH nacht

Ц TS kletspraat

Ч TSJ tsjonge-
jonge

Ш SJ chef

Щ SJCH fresh 
cheese

Ъ HARD 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ь ZACHT 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ы Ì wit

Э È verder

Ю JOE joepie

Я JA jaren
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Tips en informatie

- Rusland, zeker Moskou, is veilig. Maar net als in iedere 
  Nederlandse stad moet je altijd op blijven letten.
- Blijf uit de buurt van dronken mensen die je aanspreken, of   
  mensen die “flauwvallen“. Het kan een truc zijn om je te 
  beroven.
- De metro- en treinstations staan altijd vol beveiliging. Dit is  
  normaal, ze zijn er voor jouw veiligheid. Het kan voorkomen   
  dat je je tas op een bagagescanner moet leggen. Doe dit ook.
- In winkelcentra en grote gebouwen vinden regelmatig 
  ontruimingen plaats vanwege bommeldingen. Volg de massa    
  naar de uitgang, en blijf vooral rustig. Het gaat vrijwel altijd om  
  een vals alarm.
- Een simkaart met internet is een must in Rusland, zeker als   
   niet-Rus. Deze kun je kopen op het vliegveld voor een paar  
   euro.
- Houd je zo veel mogelijk buiten mogelijk gevaarlijke situaties.   
  Bel liever de politie of ambulance, of waarschuw een 
  beveiliger/politieagent.. Het noodnummer is 112.
- Stap niet in taxi’s die langs de weg staan. Bestel een taxi via de  
   app Yandex.Taxi, of via Uber.
- Gedraag je niet te provocerend. Praat niet te luid. Russen (en   
  zakkenrollers) zien Europeanen nog steeds als “rijk“.
- Neem geen drugs of drankjes van anderen aan.
- Als je rookt en een Rus houdt je op, vraagt hij meestal om een  
  sigaret. Als je hem niets wilt geven, zeg je “nyet, poslédnyaya“  
  (“nee, de laatste“). Dat betekent dat je nu je laatste sigaret aan  
  het roken bent.
- Draag je documenten op een andere plek dan je 
   portemonnee en schaf eventueel een creditcard aan, die je   
   op een andere plek bewaart dan je pinpas. Mocht je je 
   portemonnee verliezen heb je in ieder geval je documenten   
   nog, en je creditcard.
- Houd je documenten altijd bij je en maak eventueel kopietjes  
  (van je paspoort en van je visum) die je op je hotelkamer 
  bewaart. Agenten mogen zonder reden om je documenten   
  vragen en je bent verplicht deze te tonen.

Algemeen noodnummer 
Rusland:

112
Specifieke nummers: 

101 - brandweer
102 - politie

103 - ambulance
104 - gas



Pamagíte!
Help mij!
Ot menyá ukráli 
pásport/koshelyók.
Mijn paspoort/portemonnee is gejat.
Vyzovíte skóruyu!
Bel een ambulance!
Vyzovíte milítsiyu!
Bel de politie!
Pazjár!
Brand!
Ya poteryál(man)/poteryála
(vrouw) svoï dokuménti.
Ik ben mijn paspoort verloren.
On upál(man)/aná upála(vrouw) v 
óbmorok.
Hij/zij is flauwgevallen.

On úmer(man)/aná umerlá
(vrouw)?
Is hij/zij dood?
Tsjelovéku stálo plócho.
Iemand is onwel geworden.
Na úlitse draka.
Er is een gevecht op straat.
S vámi vsyó charashó?
Is alles okay met u?
Mne nádo v bolnítsu.
Ik moet naar het ziekenhuis.
Mne nádo k vratsjú.
Ik moet naar de dokter.
Uchodíte ot menyá!
Ga weg!
On/aná umiráet!
Hij/zij gaat dood!

Handige woordjes
кошелёк koshelyók portemonnee
скорая помощь skoráya pómoshch’ ambulance
милиция/полиция milítsiya/polítsiya politie
охранник ochránnik beveiliger
помощь pómoshch hulp
кровь krov’ bloed
деньги dén’gi geld
пожарные pozjárnye brandweermannen
боль bol’ pijn
больница bol’nítsa ziekenhuis
быстро býstro snel
вор vor dief
эвакуация evakuátsiya evacuatie
теракт terákt terroristische aanslag
опасно opásna gevaarlijk
безопасно bezopásna veilig
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