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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!
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 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden

 Nederlands 
Frans 
Middelgroot woordenboek 

ervaring 
in taal

M
iddelgroot w

oordenboek 

www.vandale.nl 
www.vandale.be

Frans 
N

ederlands 

M
iddelgroot w

oordenboek Frans 
N

ederlands 
 

De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
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Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
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 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
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Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
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Een vernieuwde reeks Van Dale 
Middelgrote woordenboeken!

Na ruim 9 jaar hebben we de boeken grondig herzien. We hebben verouderde 

begrippen verwijderd en vooral veel nieuwe woorden en actuele voorbeeld-

zinnen toegevoegd. Ook hebben we de vormgeving onder de loep genomen.

 

De Van Dale Middelgrote woordenboeken worden door docenten aanbevolen 

voor de boekenlijst. Ze zijn de beste keuze voor gevorderde gebruikers om 

goed Nederlands, Engels, Frans of Duits te begrijpen, spreken en schrijven.

 

Deze brochure van de nieuwe Van Dale Middelgrote woordenboeken 

Nederlands, Engels, Frans en Duits bevat van elk van de zeven delen een 

voorproefje.

 

•  Veel nieuwe woorden, betekenissen, vertalingen en voorbeelden

•  Nu mét lidwoorden - superduidelijk, vóór het trefwoord!

•  Gidswoorden in kleur voor makkelijker vinden

•  Informatie over grammatica, voor correct taalgebruik

•  Extra: informatieve kaders

 

De nieuwe Van Dale Middelgrote woordenboeken verschijnen in maart 2015.

Vernieuwde reeks 
Middelgrote 
woordenboeken

M
iddelgroot w

oordenboek 

www.vandale.nl 
www.vandale.be

N
ederlands 

 

De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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Beste lezer,

Hierbij presenteren wij onze geheel vernieuwde reeks Van Dale Middelgrote woordenboeken 

Nederlands, Engels, Frans en Duits. Na ruim 9 jaar hebben we de boeken grondig herzien. 

We hebben verouderde begrippen verwijderd en vooral veel nieuwe woorden en actuele 

voorbeeldzinnen toegevoegd.

Als je verder komt bij het leren en gebruiken van een vreemde taal, heb je woordenboeken 

nodig die meer te bieden hebben dan de Pocketwoordenboeken.

Daarom hebben we deze Van Dale Middelgrote woordenboeken gemaakt voor:

• Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en het secundair onderwijs

• Studenten op hogescholen en aan universiteiten

• Gevorderde taalcursisten

• Elke gevorderde taalgebruiker thuis of op kantoor

Ook de vormgeving is onder de loep genomen. Als heel handig nieuwtje hebben we bij 

zelfstandige naamwoorden de lidwoorden toegevoegd en die bovendien vóór het trefwoord 

gezet. Dat is nuttig voor het ontwikkelen van een juist woordbeeld. In Nederlandse 

vertalingen zijn ‘het-woorden’ speciaal gemarkeerd. Handig voor alle gebruikers die 

Nederlands niet als moedertaal hebben. In de betekenissen en vertalingen hebben we 

blauwe gidswoorden geplaatst die helpen om sneller bij de gezochte informatie uit te 

komen.

Het resultaat van onze inspanningen zijn Van Dale Middelgrote woordenboeken die nog 

makkelijker in het gebruik zijn en er fonkelnieuw uitzien! In deze brochure treft u per taal en 

per taalrichting een voorproefje aan van hoe de nieuwe boeken eruit komen te zien.

Met hartelijke groet,

Van Dale Uitgevers

De zeven nieuwe Van Dale Middelgrote woordenboeken verschijnen in maart 2015 in de 

volgende talen:

• Nederlands

• Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

• Nederlands-Frans en Frans-Nederlands

• Nederlands-Duits en Duits-Nederlands

Nederlands € 42,50 per deel, overige talen € 34,50 per deel.
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Van Dale Middelgroot woordenboek 
Nederlands

Nieuw
• Veel nieuwe woorden, betekenissen en voorbeeldzinnen
• Nu mét lidwoorden - superduidelijk, vóór het trefwoord
• Gidswoorden in kleur voor makkelijker vinden

Handig
• 180.000 betekenissen, voorbeelden en defi nities
• 380 informatieve kaders
• Informatie over grammatica, voor correct taalgebruik

Prijs: € 42,50

ISBN: 9789460772078
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synoniemen

werkwoordsvervoegingen
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gidswoorden voor 
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veel voorbeeldzinnen

uitspraakinformatie 
waar dat nodig is

klemtoonaanduiding

kaderteksten met 
extra informatie

lidwoord voor het 
zelfstandig naamwoord voor 

duidelijk woordbeeld

	 de		1 hou·der	(m;	-s;	houdster)	iem.	die	iets	in	bezit	of	in	
beheer	houdt

	 de		2 hou·der	(m;	-s)	voorwerp	om	iets	mee	vast	te	klemmen,	
of	om	iets	in	te	bewaren

	 de		 	houd·greep	(m)	judogreep	waarmee	de	tegenstander	
vast	tegen	de	grond	gehouden	wordt:	iem. in de 
houdgreep hebben	a)	hem	zo	vasthouden	dat	hij	niet	kan	
ontsnappen;	b)	hem	volledig	in	zijn	macht	hebben

	 de		 	hou·ding	(v)	1	(-en)	stand	van	het	lichaam	of	een	
lichaamsdeel	≈	pose,	positie,	stand:	in	de	houding	gaan	
staan	pal	rechtop	2	(-en;	houdinkje)	gedrag	≈	attitude,	
gedragslijn,	opstelling,	positie: een [afwachtende] houding 
aannemen; zijn houding bepalen tot iem. of iets; een 
coulante houding; een gereserveerde houding; zich een 
houding geven zijn onzekerheid verbergen; een hautaine 
houding; een negatieve houding

	 	 	hou·doe	(tw)	[Ned]	afscheidsgroet	in	Brabant	en	
Limburg

	 de		 	houd·ster·maat·schap·pij	(v)	holdingcompany
	 de		 	house	/haus/	(m)	housemuziek
	 de		 	house·mu·ziek	(v)	popmuziek	die	gebruikmaakt	van	

drumcomputers,	synthesizers	en	andere	elektronische	
muziekinstrumenten	≈	house

	 	 	hou·sen	(onov	ww;	housete,	heeft	gehouset)	dansen	op	
housemuziek

	 de		 	house·par·ty	/hauspaːrtie/	(v(m))	feest	waar	langdurig	
op	housemuziek	wordt	gedanst

	 de		 	house·war·ming	/hauswoːrming/	(v(m);	
housewarmings)	housewarmingparty

	 de		 	house·war·ming·par·ty	(v(m))	feest	waarmee	men	
na	een	verhuizing	zijn	nieuwe	woning	inwijdt

	 het		 	hout	(o)	het	harde	binnengedeelte	van	bomen	en	
heesters:	dood hout a)	afgestorven	takken;	b)	[fig,	
inf]	overtollige	mensen,	improductief	personeel;	fout 
hout	hout	dat	niet	op	ecologisch	verantwoorde	wijze	
gewonnen	is,	m.n.	hardhout	uit	tropische	regenwouden;	
gelamineerd hout;	uit het goede hout gesneden zijn	
geschikt	zijn;	[Belg]	niet weten van welk hout pijlen maken	
wanhopen,	ten	einde	raad	zijn;	van dik hout zaagt men 
planken	gezegd	als	iets	op	een	voortvarende	maar	grove	
manier	wordt	aangepakt;	dat snijdt geen hout	dat	gaat	
niet	op,	dat	doet	niet	ter	zake;	hout sprokkelen; een stapel 
hout	||	ik snap er geen hout van	ik	begrijp	er	helemaal	
niets	van

	 de		 	hout·bla·zer	(m)	bespeler	van	een	houten	
blaasinstrument,	zoals	de	fagot	of	de	blokfluit

	 de		 	hout·bouw	(m)	bouw	met	hout	als	materiaal
	 de		 	hout·duif	(v(m))	grootste	Europese	duif	met	witte	

nekvlek,	die	overal	broedt	waar	bomen	staan	≈	bosduif,	
woudduif

	 	 	hou·ten	(bn,	attr)	van	hout	vervaardigd	||	een houten 
klaas	een	ontoeschietelijk,	zich	moeilijk	bewegend,	stijf	
mens

	 	 	hou·te·rig	(bn;	-er,	-st;	-heid)	stijf,	onbeholpen
	 de		 	hout·gra·vu·re	(v(m))	afbeelding,	ontstaan	door	hout	

met	een	stift	te	bewerken	en	vervolgens	daarvan	een	
afdruk	te	maken

	 Engelse werkwoorden op -e
Als	we	in	het	Nederlands	een	werkwoord	gebruiken	dat	in	het	
Engels	op	een	-e	eindigt,	dan	blijft	die	e	staan	in	alle	vervoegde	
vormen:
ik house
we houseten/houseden
ze hebben gehouset/gehoused
ze deletete het bestand
heb je het niet gesaved?
we hebben drie auto’s geleaset/geleased
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	 de	 	hor·lo·ge·ma·ker	(m)	iem.	die	horloges	vervaardigt,	
herstelt,	schoonmaakt	enz.

	 	 	hor·mo·naal	(bn)	betr.	hebbend	op	hormonen
	 het	 	hor·moon	(o;	hormonen)	1	in	het	lichaam	gevormde	

stof	die	prikkelend	of	remmend	werkt	op	organen,	de
	 	 	stofwisseling	enz.	2	hormoonpreparaat
	 de		 	hor·moon·be·han·de·ling	(v)	geneeskundige	

behandeling	met	hormoonpreparaten
	 het		 	hor·moon·pre·pa·raat	(o)	geneesmiddel	op	basis	

van	hormonen
	 de		 	hor·moon·spie·gel	(m)	gehalte	aan	hormonen	in	het	

bloed
	 de		 	ho·ro·scoop	(m;	horoscopen)	beschrijving	van	iemands	

karakter	en	voorspelling	van	iemands	toekomst	op	basis	
van	de	stand	van	sterren	en	planeten	bij	zijn	geboorte:	
een horoscoop trekken	opmaken

	 de		 	hor·rel·voet	(m)	misvormde	voet ≈ klompvoet
	 de		 	hor·ror	(m)	genre	van	romans,	films	enz.	die	een	

griezeleffect	beogen
	 de		 	hor·ror·film	(v(m))	griezelfilm
	 het		 	hor·ror·ver·haal	(o)	1	griezelverhaal	2	angstaan-

jagend	verhaal
	 	 	hors	con·cours	/oːrkongkoer,	hoːrkongkoer/	(bw)	

buiten	mededinging
	 het/de	 	hors-d’oeu·vre	/oːrduːvrə,	hoːrduːvrə/	(o	en	m;	-s)	

voorgerecht,	meestal	na	de	soep
	 de		 	horse	/hoːrs/	(v(m))	[inf]	heroïne
	 de		 	horst	(m;	-en)	1	stuk	grond,	meestal	met	laag	hout	

begroeid	of	erdoor	omgeven	2	[aardr]	een	door	min	of	
meer	evenwijdige	breuken	begrensde	strook	die	ten	
gevolge	van	verschuivingen	in	de	aardkorst	gerezen	is	3	
nest	van	een	roofvogel

	 de		 	hort	(m):	de hort op	aan	de	zwier,	uit;	met horten en 
stoten	met	schokken,	ongeregeld

	 	 	hor·ten	(onov	ww;	hortte,	heeft	gehort)	haperen
	 de		 	hor·ten·sia	(v(m);	-’s;	hortensiaatje)	sierheester	met	tot	

een	grote	bol	verenigde	bloemen
	 de		 	hor·ti·cul·tuur	(v)	tuinbouw
	 de		 	hor·tus	bo·ta·ni·cus	(m)	plantentuin,	m.n.	van	een	

universiteit
	 de		 	hor·zel	(v(m);	-s)	1	grote	steekvlieg	2	lastig	persoon
	 	1	ho·san·na	(tw)	[Bijb]	behoedt	toch!	heil!
	 het	2	ho·san·na	(o;	-’s;	hosannaatje)	de	kreet,	het	lied	

’hosanna’
	 de		 	hos·pes	(m;	-sen,	hospites)	1	man	bij	wie	men	op	kamers	

woont	2	dier	waarop	parasieten	leven	≈	parasietendrager
	 het/de	 	hos·pi·ce	(o	en	m;	-s)	verblijfhuis	voor	terminale	

patiënten
	 de		 	hos·pik	(m)	[inf;	mil]	soldaat	van	de	geneeskundige	

troepen	≈	hospitaalsoldaat
	 de		 	hos·pi·ta	(v;	-’s;	hospitaatje)	vrouw	bij	wie	men	op	

kamers	woont	≈	kotmadam
	 het		 	hos·pi·taal	(o;	hospitalen)	ziekenhuis,	vooral	voor	

militairen
	 het		 	hos·pi·taal·schip	(o)	schip	voor	verpleging	en	vervoer	

van	gewonden	in	oorlogstijd
	 de		 	hos·pi·ta·li·sa·tie	(v;	-s)	[Belg]	ziekenhuisopname
	 	1	hos·pi·ta·li·se·ren	(onov	ww;	hospitaliseerde,	is	

gehospitaliseerd;	hospitalisatie,	hospitalisering)	[Ned]	zo	
gewend	raken	aan	de	verzorging	in	een	zorginstelling	dat	
men	zich	daarbuiten	moeilijk	kan	handhaven

	 	2	hos·pi·ta·li·se·ren	(ov	ww;	hospitaliseerde,	heeft	
gehospitaliseerd;	hospitalisatie)	[Belg]	in	een	ziekenhuis	
opnemen

	 de		 	hos·pi·ta·li·ty	/hospittellətie/	(v;	g.mv.)	het	geheel	van	
activiteiten	die	samenhangen	met	het	professioneel	
ontvangen	van	gasten,	bv.	op	een	congres,	in	een	hotel

	 de		 	hos·pi·tant	(m;	-en)	iem.	die	als	aanstaand	leraar	

hospiteert	≈	kwekeling
	 	 	hos·pi·te·ren	(onov	ww;	hospiteerde,	heeft	

gehospiteerd) 1	als	aanstaand	leraar	lessen	op	een	
middelbare	school	bijwonen	en	zelf	geven,	om	
praktijkervaring	op	te	doen	2	ballotage	ondergaan	als	
kandidaat-bewoner	van	een	studentenhuis

	 het		 	hos·pi·ti·um	/hospie(t)siejəm/	(o;	hospitiën,	hospitia,	-s;	
-pje)	herstellingsoord ≈ sanatorium

	 	 	hos·se·len	(onov	ww;	hosselde,	heeft	gehosseld)	[Ned;	
inf]	scharrelen	om	aan	eten	of	geld	te	komen

	 	 	hos·sen	(onov	ww;	hoste,	heeft/is	gehost)	in	een	rij	
of	groep	op	en	neer	dansen	en	springen:	een hossende 
menigte

	 de		 	host	/hoost/	(m;	-s)	hostcomputer
	 de		 	host·com·pu·ter	(m)	computer	met	programma’s	

en	gegevens	die	via	een	modem	of	een	netwerk	te	
benaderen	zijn,	in	het	bijzonder	via	internet	≈	host

	 de		 	hos·tess	/hoostəs,	hostes/	(v;	-es)	professionele	
gastvrouw	van	reisorganisaties,	in	bordelen	enz.

	 de		 	hos·tie	(v;	hostiën,	-s)	schijfje	gebakken	ongezuurd	
tarwemeel,	dat	gebruikt	wordt	bij	de	rooms-katholieke	
eucharistieviering

	 de		 	host·naam	/hoostnaam/	(m)	naam	van	de	locatie	waar	
de	hostcomputer	bereikbaar	is

	 	1	hot	(bn,	pred;	-ter,	-st)	heel	erg	in,	zeer	actueel
	 	2	hot	(bw):	van hot naar her/haar	naar	alle	kanten
	 de		 	hot·dog	/hoddoːk/	(m)	langwerpig	broodje	met	een	

warm	worstje	erin
	 het		 	ho·tel	(o;	-s;	-letje)	gelegenheid	waar	men	als	reiziger	een	

kamer	kan	huren	om	er	te	overnachten
	 de		 	ho·tel·cake	(m)	eenvoudige	cake,	geen	banketbakkers-

product
	 	 	ho·tel·de·bo·tel	(bn,	pred)	[inf]	stapelgek	≈	verward
	 de		 	ho·tel·hou·der	(m)	eigenaar	of	exploitant	van	een	

hotel	≈	hôtelier
	 de		 	hô·te·lier	/hooteljee/	(m;	-s)	hotelhouder
	 de		 	ho·tel·ke·ten	(v(m))	aantal	hotels	van	eenzelfde	

eigenaar,	geëxploiteerd	onder	dezelfde	merknaam
	 de		 	ho·tel·le·rie	(v)	alles	wat	de	inrichting	en	het	beheer	

van	hotels	betreft
	 de		 	ho·tel·scha·ke·ling	(v)	schakeling	in	een	elektrische	

leiding	waardoor	men	het	licht	op	verschillende	plaatsen	
aan	en	uit	kan	doen	≈	wisselschakelaar

	 de		 	ho·tel·school	(v(m))	school	waar	hotelpersoneel	
opgeleid	wordt

	 de		 	ho·te·me·toot	(m;	hotemetoten)	[voornamelijk	pej]	
kopstuk

	 het/de	 	hot	is·sue	/hot·isjoe/	(o	en	m)	hot	item
	 het		 	hot	item	/hot·ajtəm/	(o)	zeer	actueel	onderwerp	≈	hot	

issue
	 de		 	hot·line	/hotlajn/	(m;	-s)	rechtstreekse	telefoon-

verbinding	tussen	belangrijke	personen,	om	alarm	te	
slaan	e.d.

	 de		 	hot·pants	/hotpen(t)s/	(mv)	zeer	korte,	nauwe	shorts	
voor	vrouwen

	 de		 	hot·spot	(m)	1	plaats	waar	interessante	dingen	
gebeuren,	plaats	waar	men	moet	zijn	2	plaats	waar	iets	
vaak	gebeurt	of	in	ruime	mate	voorhanden	is	3	plek	
met	extreem	hoge	radioactiviteit	4	plaats	waar	men	
draadloos	kan	internetten

	 	 	houd·baar	(bn;	-der,	-st;	-heid)	1	geschikt	om	bewaard	
te	worden:	beperkt houdbaar	2	geschikt	om	verdedigd	
te	worden:	die bewering is niet houdbaar	3	gericht	op	de	
lange	termijn:	een houdbaar overheidstekort	dat	niet	tot	
insolventie	leidt

	 de		 	houd·baar·heids·da·tum	(m)	datum	op	de	
verpakking	van	levensmiddelen,	geneesmiddelen	
e.d.	die	aangeeft	tot	wanneer	het	product	houdbaar	

horlogemaker

De	middenlijn	staat	net	iets	naar	rechts	om	hem	visueel	in	het	midden	van	de	twee	
kolommen	te	krijgen.	Door	de	lidwoorden	staat	er	rechts	naast	de	lijn	veel	meer	wit	
dan	links.	De	combinatie	die/der	komt	weinig	voor	en	daardoor	zal	deze	witruimte	
vrijwel	nooit	vol	staan.
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is	≈	vervaldatum
	 het		 	houd·baar·heids·te·kort	(o)	mate	waarin	de	

overheidsuitgaven	het	niveau	overtreffen	waarbij	de	
staatsfinanciën	nog	beheersbaar	blijven,	vaak	uitgedrukt	
als	percentage	van	het	bbp

    1 hou·den	(onov	ww;	hield,	heeft	gehouden;	houder)	vast	
blijven,	in	of	op	elkaar	blijven	zitten			loslaten:	het ijs 
houdt nog niet	is	nog	niet	sterk	genoeg	om	mensen	te	
dragen;	zal de lijm houden?

    2 hou·den	(ov	ww;	hield,	heeft	gehouden)	1	niet	afstaan,	
blijven	bezitten	≈	behouden: iets voor zichzelf houden het	
niet	aan	anderen	weggeven	of	vertellen	2	vasthouden,	
niet	loslaten:	moed houden	3	beletten	door	te	gaan	≈		
stoppen:	houd de dief!	uitroep	van	iem.	die	net	is	bestolen	
4	tot	zijn	gebruik	of	genoegen	in	huis	hebben:	[kippen] 
houden	5	in	de	genoemde	positie	of	toestand	laten	
blijven:	er is geen houden meer aan	het	genoemde	doet	
zich	steeds	vaker	voor,	is	onbeheersbaar	geworden; laten 
we het daar maar op houden	laten	we	er	maar	van	uitgaan	
dat	dat	waar	is;	iets voor zich houden	het	niet	vertellen;	
houden	zo!	om	uit	te	drukken	dat	iets	goed	is	en	dus	
zo	door	moet	gaan	6	onderhouden,	in	acht	nemen	≈	
naleven:	afstand houden	a)	niet	te	dichtbij	(laten)	komen;	
b)	zich	afstandelijk	gedragen 7	(een	evenement)	laten	
plaatsvinden	≈	voeren:	een [borrel] houden 8	beheren:	
kantoor houden te [Haarlem]	gevestigd	zijn	||	het houden 
bij [een boterham met kaas]	niets	anders	nemen	dan	een	
boterham	met	kaas,	zoals	men	gewend	is;	houd me ten 
goede	verontschuldiging	als	men	iets	gaat	zeggen	dat	
misschien	aanstoot	kan	geven;	halt houden	onderweg	rust	
nemen

	 zich		3 hou·den	(wdk	ww;	hield	zich,	heeft	zich	gehouden)	zich	
gedragen	op	de	genoemde	manier,	net	doen	alsof	≈	zich	
voordoen:	zich [flink] houden	niet	toegeven	aan	emoties

    4 hou·den	aan	(ww;	hield,	heeft	gehouden)	(iem.)	
aanspreken	op	een	uitspraak,	belofte	enz.:	daar houd ik je 
aan aan	die	belofte	zal	ik	je	herinneren

	 zich		5 hou·den	aan	(wdk	ww;	hield	zich,	heeft	zich	gehouden)	
niet	afwijken	van:	zich aan zijn woord houden

    6 hou·den	van	(ww;	hield,	heeft	gehouden)	1	liefde,	
genegenheid	voelen	voor	2	gesteld	zijn	op,	lusten:	je moet 
ervan houden	gezegd	van	iets	wat	men	zelf	maar	vreemd	
vindt	en	daarom	niet	echt	kan	waarderen

    7 hou·den	voor	(ww;	hield,	heeft	gehouden)	achten	≈		
beschouwen	als

	 de		1 hou·der	(m;	-s;	houdster)	iem.	die	iets	in	bezit	of	in	
beheer	houdt

	 de		2 hou·der	(m;	-s)	voorwerp	om	iets	mee	vast	te	klemmen,	
of	om	iets	in	te	bewaren

	 de		 	houd·greep	(m)	judogreep	waarmee	de	tegenstander	
vast	tegen	de	grond	gehouden	wordt:	iem. in de 
houdgreep hebben	a)	hem	zo	vasthouden	dat	hij	niet	kan	
ontsnappen;	b)	hem	volledig	in	zijn	macht	hebben

	 de		 	hou·ding	(v)	1	(-en)	stand	van	het	lichaam	of	een	
lichaamsdeel	≈	pose,	positie,	stand:	in	de	houding	gaan	
staan	pal	rechtop	2	(-en;	houdinkje)	gedrag	≈	attitude,	
gedragslijn,	opstelling,	positie: een [afwachtende] houding 
aannemen; zijn houding bepalen tot iem. of iets; een 
coulante houding; een gereserveerde houding; zich een 
houding geven zijn onzekerheid verbergen; een hautaine 
houding; een negatieve houding

	 	 	hou·doe	(tw)	[Ned]	afscheidsgroet	in	Brabant	en	
Limburg

	 de		 	houd·ster·maat·schap·pij	(v)	holdingcompany
	 de		 	house	/haus/	(m)	housemuziek
	 de		 	house·mu·ziek	(v)	popmuziek	die	gebruikmaakt	van	

drumcomputers,	synthesizers	en	andere	elektronische	
muziekinstrumenten	≈	house

	 	 	hou·sen	(onov	ww;	housete,	heeft	gehouset)	dansen	op	
housemuziek

	 de		 	house·par·ty	/hauspaːrtie/	(v(m))	feest	waar	langdurig	
op	housemuziek	wordt	gedanst

	 de		 	house·war·ming	/hauswoːrming/	(v(m);	
housewarmings)	housewarmingparty

	 de		 	house·war·ming·par·ty	(v(m))	feest	waarmee	men	
na	een	verhuizing	zijn	nieuwe	woning	inwijdt

	 het		 	hout	(o)	het	harde	binnengedeelte	van	bomen	en	
heesters:	dood hout a)	afgestorven	takken;	b)	[fig,	
inf]	overtollige	mensen,	improductief	personeel;	fout 
hout	hout	dat	niet	op	ecologisch	verantwoorde	wijze	
gewonnen	is,	m.n.	hardhout	uit	tropische	regenwouden;	
gelamineerd hout;	uit het goede hout gesneden zijn	
geschikt	zijn;	[Belg]	niet weten van welk hout pijlen maken	
wanhopen,	ten	einde	raad	zijn;	van dik hout zaagt men 
planken	gezegd	als	iets	op	een	voortvarende	maar	grove	
manier	wordt	aangepakt;	dat snijdt geen hout	dat	gaat	
niet	op,	dat	doet	niet	ter	zake;	hout sprokkelen; een stapel 
hout	||	ik snap er geen hout van	ik	begrijp	er	helemaal	
niets	van

	 de		 	hout·bla·zer	(m)	bespeler	van	een	houten	
blaasinstrument,	zoals	de	fagot	of	de	blokfluit

	 de		 	hout·bouw	(m)	bouw	met	hout	als	materiaal
	 de		 	hout·duif	(v(m))	grootste	Europese	duif	met	witte	

nekvlek,	die	overal	broedt	waar	bomen	staan	≈	bosduif,	
woudduif

	 	 	hou·ten	(bn,	attr)	van	hout	vervaardigd	||	een houten 
klaas	een	ontoeschietelijk,	zich	moeilijk	bewegend,	stijf	
mens

	 	 	hou·te·rig	(bn;	-er,	-st;	-heid)	stijf,	onbeholpen
	 de		 	hout·gra·vu·re	(v(m))	afbeelding,	ontstaan	door	hout	

met	een	stift	te	bewerken	en	vervolgens	daarvan	een	
afdruk	te	maken

	 	 	hout·hak·ken	(ww)	bomen	omhakken	of	fijnhakken
	 de		 	hout·hak·ker	(m;	-s)	iem.	die	in	het	bos	hout	hakt
	 het		 	hout·hak·kers·hemd	(o)	grof,	geblokt	overhemd
	 het		 	hout·je	(o;	-s)	1	stukje	hout:	op een houtje bijten	niets	te	

eten	hebben	2	kleerhanger	||	iets op eigen houtje doen	
op	eigen	gezag

	 de		 	hout·jes	(mv)	schaatsen	waarin	hout	is	verwerkt,	m.n.	
Friese	doorlopers:	op houtjes rijden

	 het		1 hout·je-touw·tje	(o)	houtje-touwtjejas
    2 hout·je-touw·tje	(bw)	op	een	geïmproviseerde	manier,	

met	de	bijgedachte	aan	slordigheid: iets houtje-touwtje 
repareren

	 de		 	hout·je-touw·tje·jas	(m)	halflange	jas	die	sluit	met	
houten	staafjes	en	lussen	≈	houtje-touwtje,	montycoat

	 de		 	hout·lijm	(m)	lijm	om	houten	delen	te	verbinden
	 de		 	hout·mijt	(v(m))	houtstapel
	 het/de	 	hout·molm	(o	en	m)	vergaan	hout	≈	molm
	 de		 	hout·nerf	(v(m))	verloop	van	houtvezels	op	de	

doorsnede	≈	nerf
	 de		 	hout·pulp	(v(m))	door	koken	onder	druk	uit	hout	

verkregen	grondstof	voor	papier
	 de		 	hout·sculp·tuur	(v)	1	(g.mv.)	houtsnijkunst	2	

houtsculptuur
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	 Engelse werkwoorden op -e
Als	we	in	het	Nederlands	een	werkwoord	gebruiken	dat	in	het	
Engels	op	een	-e	eindigt,	dan	blijft	die	e	staan	in	alle	vervoegde	
vormen:
ik house
we houseten/houseden
ze hebben gehouset/gehoused
ze deletete het bestand
heb je het niet gesaved?
we hebben drie auto’s geleaset/geleased
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veel voorbeeldzinnen

	 the	 	knock-up	(telb	zn)	[Brits-Eng;	voornamelijk	tennis]	het	
inslaan

	 the	 	knoll	/nool/	(telb	zn)	heuveltje	h;	terp
	 the	1	knot	/not/	(telb	zn)	1	knoop;	strik	2	knoop	[fig];	

moeilijkheid	3	kwast;	knoest	4	knobbel;	dikte,	verdikking;	
[plantk]	knoop 5	kluitje	h	mensen	6	band;	verbinding;	
[in	het	bijzonder]	huwelijksband	7	[luchtv,	scheepv]	
knoop;	zeemijl	per	uur;	[inf]	zeemijl	||	a Gordian knot een	
gordiaanse	knoop;	[inf]	tie the knot	in	het	huwelijksbootje	
stappen;	get tied (up) into knots (over)	van	de	kook	raken	
(van/over);	de	kluts	kwijtraken

	 	2	knot	/not/	(onov	ww)	(zich	laten)	knopen;	[bij	
uitbreiding]	in	de	knoop	raken

	 	3	knot	/not/	(ov	ww)	1	(vast)knopen;	(vast)binden,	een	
knoop	leggen	in	2	dichtknopen,	dichtbinden

	 the	 	knot·hole	(telb	zn)	kwastgat	h	[in	plank]
	 	 	knot·ty	/nottie/	(bn;	vergr	trap:	knottier;	knottily;	

knottiness)	1	vol	knopen;	in	de	knoop	(geraakt)	2	
kwastig;	knoestig	3	ingewikkeld;	lastig

	 the	 	knout	/naut/	(telb	zn)	knoet
	 the	1	know	/noo/	(n-telb	zn):	in the know	ingewijd;	(goed)	op	

de	hoogte
	 	2	know	/noo/	(ww,	knew,	known)	weten;	kennis	hebben	

(van),	beseffen:	if you know what I mean	als	je	begrijpt	
wat	ik	bedoel;	not that I know of	niet	dat	ik	weet;	I know 
of her, but I don’t know her	ik	heb	van	haar	gehoord,	maar	
ik	ken	haar	niet;	[inf]	you know	weet	je	(wel);	je	weet	wel	
||	know better than to do something	(wel)	zo	verstandig	
zijn	iets	te	laten;	not know what hit one	volkomen	de	
kluts	kwijt/van	de	kaart	zijn;	[inf]	don’t I know it	moet	
je	mij	vertellen;	not know where/which way to turn	niet	
weten	waar	je	blijven	moet;	je	geen	raad	weten;	you 
know what / something?	zal	ik	je	eens	wat	vertellen?;	[inf]	
don’t you know	hè;	toch;	niet	waar;	[inf]	(well)	what do 
you	know (about that)?	wat	zeg	je	(me)	daarvan?;	nou	ja!;	
asjemenou!;	zie 1knowing, 1known

	 	3	know	/noo/	(ov	ww,	knew,	known)	1	kennen;	bekend/
vertrouwd	zijn	met:	know one’s way	de	weg	weten	2	
kennen;	ondergaan,	ervaren:	know no/not know fear	
geen	angst	kennen	3	herkennen;	(kunnen)	thuisbrengen/
identificeren:	I knew Jane by her walk	ik	herkende	Jane	
aan	haar	manier	van	lopen	||	know something backwards 
(and forwards) iets	kunnen	dromen;	zie 1knowing, 1known

	 the	 	know-all	(telb	zn),	(informeel)	know-it-all	(telb	zn)	
wijsneus;	betweter	

	 the	 	know-how	(n-telb	zn)	deskundigheid;	praktische	
vaardigheid	[tegenover	theoretische	kennis];	handigheid;	
[in	het	bijzonder]	knowhow

	 the	1	know·ing	/nooing/	(n-telb	zn):	there’s no knowing	het	
valt	niet	te	voorspellen/zeggen

	 	2	know·ing	/nooing/	(bn;	knowingly;	knowingness)	
1	veelbetekenend:	knowing glance / look	blik	van	
verstandhouding	2	bewust,	welbewust,	doelbewust:	
knowingly hurt someone	iemand	bewust	pijn	doen

	 the	 	knowl·edge	/nollidzj/	(telb	zn	en	n-telb	zn)	1	kennis;	
wetenschap:	to the best of one’s knowledge	(and	belief)	
naar	(zijn)	beste	weten;	have no knowledge of	geen	weet	
hebben	van;	to my knowledge	zover	ik	weet;	without 
someone’s knowledge buiten	iemands	(mede)weten	2	
kennis;	informatie:	it came to my knowledge	ik	heb	

	 knowledge
Het	Engelse	woord	know	spreek	je	uit	met	een	lange	oo-klank	
als	in	het	Nederlandse	woord	noot,	maar	denk	eraan	dat	
je	knowledge	uitspreekt	met	een	korte	o-klank	als	in	het	
Nederlandse	woord	dop.

kaderteksten met 
extra informatie
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	 de		 	fiets	bicycle;	[inf]	bike:	[fig]	wat heb ik nou aan mijn fiets 
hangen?	hey,	what’s	all	this?;	[fig]	op die fiets	like	that;	in	
that	way;	een fiets op slot zetten	(pad)lock	a	bike; op de 
fiets stappen	get	on	one’s	bike/bicycle;	van zijn fiets (af) 
stappen	get	off	one’s	bike;	witte fiets	bicycles	for	common	
use

	 de	 	fietsband	bicycle	tyre
	 de	 	fietsbel	bicycle	bell
	 de	 	fietscomputer	bicycle	computer
	 	 	fietsen	1	[op	de	fiets	rijden]	cycle;	[inf]	bike:	wij zijn 

naar Den Haag gefietst	we	cycled/biked	to	The	Hague;	
deze fiets fietst licht	this	bike	is	light	to	ride;	het is een uur 
fietsen	it	takes	an	hour	(to	get	there)	by	bike	2	[fig;	snel	
doorlopen]	run;	whip	(through)

	 de	 	fietsendief	bicycle	thief
	 het	 	fietsenhok	bike/bicycle	shed
	 de	 	fietsenmaker	[man	&	vrouw]	(bi)cycle	repairer/

mender;	[man]	(bi)cycle	repairman
	 het	 	fietsenrek	1	[rek	voor	fietsen]	bike/bicycle	stand,	bike/

bicycle	rack	2	[ruimte	tussen	tanden]	±	gappy	teeth
	 de	 	fietsenstalling	bike/bicycle	shed
	 de	 	fietser	(bi)cyclist:	fietsers oversteken	±	cyclists	cross	

here!
	 de	 	fietsketting	bike/bicycle	chain	
	 het	 	fietspad	(bi)cycle	track/path	
	 de	 	fietspomp	bicycle	pump
	 de	 	fietsroute	(bi)cycle	route
	 het	 	fietssleuteltje	bike/bicycle	key
	 het	 	fietsslot	1	[gemonteerd	slot]	bicycle	lock,	cycle	lock	2	

[kabelslot]	(bicycle)	padlock
	 de	 	fietsstrook	bike/bicycle	lane
	 de	 	fietstas	saddlebag,	toolbag;	[dubbel]	pannier
	 de	 	fietstocht	bicycle/bike	ride;	[langer]	bicycle/bike	trip,	

bicycle/bike	tour
	 de	 	fietsvakantie	cycling/biking	holiday
	 	 	fietsvriendelijk	pro-cycling,	pro-bicycle:	een 

fietsvriendelijk land	a	country	with	(good/plenty	of)	
facilities	for	cyclists/	bicycles

	 	 	fiftyfifty	fifty-fifty:	de kansen zijn fiftyfifty dat hij niet 
komt it’s	a	fifty-fifty/an	even	chance	that	he	won’t	come/
isn’t	coming

	 de	 	figurant	1	[acteur]	extra,	walk-on	2	[nietszeggend	
persoon]	nonentity,	(mere)	cipher

	 	 	figuratief	1	[met	beelden	werkend,	daaruit	bestaand]	
figurative:	de figuratieve schilderkunst figurative	painting	
2	[versierend]	decorative,	ornamental

	 	 	figureren	be	an	extra,	have	a	walk-on	part	||	hij 
figureert als ordebewaarder	he	acts	as	attendant

	 het/de	 	figuur	1	[lichaamsvorm]	figure:	een goed figuur	a	good	
figure	2	[illustratie]	figure	3	[patroon,	model]	figure:	
een meetkundige figuur	a	geometric	figure;	verplichte 
figuren bij het kunstschaatsen	compulsory	figures	in	figure	
skating	4	[persoonlijkheid]	character,	individual,	figure:	
een centrale figuur	a	central/pivotal/key	figure	||	geen gek 
figuur slaan	not	look	bad;	make	a	good	impression;	een 

armzalig figuur slaan	cut	a	sorry	figure
	 	 	figuurlijk	figurative;	[taalk	ook]	metaphorical:	in	

figuurlijke	zin	figuratively;	in	a	figurative	sense
	 de	 	figuurzaag	fretsaw;	[machinaal]	jigsaw
	 	 	figuurzagen	do	fretwork;	[machinaal]	jigsaw
	 het	 	Fiji	Fiji
	 	1	fijn	(bn)	1	[uit	kleine	deeltjes	bestaand]	fine:	fijne 

sneeuw	fine	snow	2	[dun]	fine	3	[m.b.t.	lichaamsdelen]	
delicate,	fine:	fijne polsen	fine/delicate/slim	wrists

	 	2	fijn	(bn,	bw)	1	[aangenaam]	nice,	lovely;	fine,	great,	
grand:	nog een fijne dag	have	a	nice	day!;	een fijne meid	
a	great/	fine/grand	girl;	we gaan op vakantie, fijn!	we’re	
going	on	holiday,	great/that’s	nice	2	[subtiel]	subtle,	fine:	
een fijn lachje	a	subtle	smile	||	ik weet er het fijne niet van	I	
don’t	know	the	finer/specific	details

	 	 	fijnbesnaard	highly-strung,	delicate(ly	balanced)
	 	 	fijngevoelig	1	[met	fijn	gevoel]	sensitive	2	[tactvol]	

tactful
	 	 	fijnhakken	[groenten	enz.]	chop	(up)	fine(ly),	cut	(up)	

fine(ly);	[vlees]	mince,	grind
	 	 	fijnknijpen	crush,	squeeze	(fine),	press	(fine)
	 	 	fijnmaken	crush	(fine),	pound	(fine);	pulverize,	break	up
	 	 	fijnmalen	grind	(up),	crush
	 	 	fijnmazig	fine(-mesh(ed));	[breiwerk]	close-knit
	 de	 	fijnproever	connoisseur;	[lett	ook]	gourmet
	 de	 	fijnschrijver	fineliner
	 	 	fijnsnijden	cut	finely,	slice	thinly
	 de	 	fijnstof	particulate	matter	(afk	PM);	particulates	

(meervoud),	fine	particles	(meervoud)
	 	 	fijntjes	1	[tenger,	teer]	delicate,	slight;	[m.b.t.	vrouwen	

ook]	petite,	dainty	2	[op	een	fijne	wijze]	nicely,	neatly
	 het	 	fijnwasmiddel	mild(-action)	detergent
	 	 	fijnwrijven	crush
	 	 	fijnzinnig	discerning,	discriminating,	sensitive
	 de	 	fik	[neutraal]	fire:	in de fik staan	go	up	in/be	in	flames/

alight/on	fire;	in de fik steken	set	light/fire	to
	 de	1	fikken	(mv)	[hand]	paws,	mitts:	blijf er met je fikken van 

af	(keep	your)	paws/mitts/hands	off
	 	2	fikken	(onov	ww)	[branden]	[neutraal]	burn
	 	 	fiks	1	[flink	van	gestalte]	sturdy,	strong	2	[krachtig,	

stevig]	firm,	vigorous
	 	 	fiksen	fix	(up),	manage	
	 de	 	filantroop	philanthropist	
	 de	 	filatelie	philately
	 de	 	filatelist	philatelist
	 de	1	file	[comp;	bestand]	file
	 de	2	file	[verk;	rij]	[BE]	queue;	[mensen	ook]	line,	row;	[auto’s	

ook]	traffic-jam;	[auto’s	ook]	[BE]	tailback:	in de file staan	
be	in	a	traffic-jam;	er staat een file ter hoogte van Woerden	
there	is	a	traffic	jam/tailback	near	Woerden

	 de	 	filemelding	traffic	call;	traffic	update	[als	item	op	de	
radio]

	 	 	fileparkeren	parallel	parking
	 	 	fileren	[vis,	vlees]	fillet;	[gevogelte,	vlees]	debone
	 het/de	 	filet	fillet
	 het/de	 	filet	americain	1	[met	kruiden]	raw	prepared	B	minced/

A	ground	beef	2	[Belg;	niet	bereid]	[BE]	minced	beef,	[AE]	
ground	beef

fiets

194

	 fietsen
opstappen: get on/mount
afstappen: get off/dismount
iemand	achter	op	de	fiets	hebben: have someone on the back of 
one’s bike/give someone a double
achterop	springen: jump/get on the back of a bike
mijn	band	is	zacht: my tyre is deflated/soft
ik	heb	een	lekke	band: I’ve got a puncture
mijn	band	is	lek: I have a flat tyre
de	band	plakken: repair the puncture
een	band	oppompen: pump up/inflate a tyre

	 Filipijnen Philippines
officiële	naam	 Republiek	der	Filipijnen	Republic of the  
  Philippines
inwoner	 Filipijn,	Filipijnse	v	Filipino, Filipino	v

bijv.	naamw.	 Filipijns	Philippine
hoofdstad	 Manilla	Manila
munt	 Filipijnse	peso	Philippine peso
werelddeel	 Azië	 Asia
int.	toegangsnummer:	63		www:	.ph		auto:	RP
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	 de	 	filevorming	buildup	(of	traffic): filevorming en 
vertraging	slow-moving/heavy	traffic	and	delays

	 	 	filharmonisch:	een filharmonisch orkest	a	philharmonic	
orchestra

	 het	 	filiaal	branch;	[van	grootwinkelbedrijf]	chain	store
	 de	 	filiaalchef	branch	manager
	 de	 	filiaalhouder	branch	manager
	 	 	Filips	Philip
	 de	 	filistijnen:	naar de filistijnen	[BE]	bust;	[AE]	done	for
	 de	 	film	1	[dun	vliesje/laagje]	film	2	[filmrolletje]	film	3	

[rolprent]	film:	als we eens naar de film gingen? what	
about	going	to	the	film?;	een film draaien	[tonen]	show	a	
film/	Amovie;	een film opnemen	shoot	a	film/	A	movie;	een 
stomme film	a	silent	film/picture;	[fig]	in een slechte film 
beland zijn	find	oneself	in	a	nightmare	scenario;	wij gaan 
naar de film	we’re	going	to	the	cinema/the	pictures/	Athe	
movie(s)/	A	to	catch	a	movie

	 de	 	filmacademie	film	academy,	film	school
	 het	 	filmbeeld	(film)	picture,	film	image
	 de	 	filmcamera	[smalfilm]	[BE]	(cine)camera;	

[professioneel]	(film)camera,	motion-picture	camera
	 de	 	filmcriticus	film	critic
	 het	 	filmdoek	(film)	screen
	 	 	filmen	film,	make	(a	film),	shoot	(a	film):	niet te filmen!	

[fig]	unbelievable!
	 de	 	filmer	filmmaker
	 het	 	filmhuis	art	cinema,	cinema	club
	 het	 	filmjournaal	newsreel
	 de	 	filmkeuring	film	censorship;	[commissie]	film	

censorship	board,	board	of	film	censors
	 de	 	filmkritiek	film	criticism
	 de	 	filmmaker	filmmaker
	 de	 	filmmuziek	soundtrack
	 de	 	filmopname	shot,	sequence,	take
	 	 	filmpje	video:	filmpjes kijken op internet	watch	videos	

on	the	Internet,	watch	online	videos
	 de	 	filmploeg	film	crew
	 de	 	filmproducent	film	producer
	 de	 	filmrechten	film	rights
	 de	 	filmregisseur	film	director
	 de	 	filmrol	1	[rol	als	filmacteur/-actrice]	role	in	a	film,	part	

in	a	film	2	[filmband]	reel	of	film
	 het	 	filmrolletje	(roll	of)	film
	 het	 	filmscript	film	script
	 de	 	filmster	(film)	star,	movie	star
	 de	 	filmstudio	(film)	studio
	 de	 	filmvoorstelling	film	showing
	 de	 	filmzaal	cinema,	(film)	theatre,	auditorium
	 het	 	filodeeg	filo	pastry	
	 	 	filosoferen	philosophize
	 de	 	filosofie 1	[wijsbegeerte]	philosophy 2	[levens-

beschouwing,	opvatting]	philosophy:	de filosofie achter 
het nieuwe regeringsprogramma	the	philosophy/thinking	
behind	the	new	government	programme

	 	 	filosofisch	philosophic(al)
	 de	 	filosoof	philosopher
	 het/de	 	filter	filter
	 	 	filteren	filter;	[koffie]	percolate
	 de	 	filterkoffie	percolated	coffee;	[in	restaurant]	café	filtre
	 de	 	filtersigaret	filter	(tip);	filter-tipped	cigarette
	 het	 	filterzakje	(coffee)	filter	filtreren	filter,	strain	finaal	

completely
	 de	 	finale	1	[muz;	slotstuk]	finale	2	[sport;	wedstrijd]	

final(s): de achtste/kwart-/halve finale bereiken	reach	the	
round	of	the	last	sixteen/quarter	finals/semifinal(s);	in de 
finale komen	get	to	the	finals

	 de	 	finaleplaats	place	in	the	final
	 de	 	finalist	finalist

	 	 	financieel	financial:	iemand financieel steunen	support/
assist	someone	financially;	give	financial	aid	to	someone;	
de financiële afdeling	the	financial	department

	 de	 	financiën	1 [het	openbare	geldwezen]	finance	2	
[geldmiddelen]	finances,	funds

	 de	 	financier	financier;	[onderneming]	backer,	promoter;	
[evenementen,	media]	sponsor

	 	 	financieren	finance,	fund;	[onderneming]	back
	 de	 	financiering	financing,	funding:	actieve financiering	

investment	financing;	monetaire financiering	(financing	
by)	printing	new	money

	 de	 	financieringsbehoefte	[BE]	public	sector	borrowing	
requirement

	 het	 	financieringstekort	[in	Nederland]	financing	deficit
	 het	 	fineer	veneer
	 de	 	fine	fleur	(the)	cream,	(the)	pick	of	the	bunch
	 	 	fineren	veneer
	 de	 	finesse	nicety,	subtlety:	hij heeft het tot in de finesses 

uitgelegd	he	explained	it	down	to	the	minutest	detail
	 	 	finetunen	1	[afstellen]	finetune	2	[regelen]	finetune,	

arrange	the	final	details
	 de	 	finetuning	finetuning
	 	 	fingeren	1	[doen	alsof]	feign,	sham;	[ensceneren]	stage	

2	[verzinnen]	invent,	make	up,	dream	up:	een gefingeerde 
naam	a	fictitious	name,	an	assumed	name

	 het	 	fingerspitzengefühl	sensitivity
	 de	 	finish	1	[eindstreep]	finish,	finishing	line	2	[laatste	deel	

van	een	wedstrijd(baan)]	finish
	 	 	finishen	finish:	als tweede finishen	finish	second;	come	

(in)	second
	 de	 	finishing	touch	finishing	touch(es)/stroke(s),	final	

touch
	 de	 	firewall	fire	wall
	 de	 	firma	1	[vennootschap]	firm,	partnership:	vennootschap 

onder firma	firm;	partnership	(firm)	2	[bedrijf,	zaak]	firm,	
company

	 het	 	firmament	firmament
	 de	 	firmanaam	company	name
	 de	 	firmant	(business)	partner,	member	of	the	firm
	 de	 	firn	firn,	névé
	 	 	first	lady	First	Lady
	 de	 	fis	F	sharp
	 	 	fiscaal	tax(-);	fiscal:	fiscaal aftrekbaar	tax-deductible;	

fiscaal jurist	[AE]	tax	lawyer
	 de	 	fiscalist	tax	specialist
	 de	 	fiscaliteit	1	[wetten	en	reglementen]	tax	law,	tax	

system	2	[het	onderworpen	zijn	aan	belastingheffing]	
taxability;	[onroerend	goed]	rat(e)ability

	 de	 	fiscus	1	[staat	als	belastingheffer]	Treasury;	[BE]	
Exchequer	2 [belastingdienst]	treasury;	[BE]	(HM)	Inland	
Revenue,	[AE]	IRS

	 de	 	fistel	fistula
	 	 	fit	fit;	[uitgerust]	fresh:	niet fit zijn	be	out	of	condition;	

[niet	lekker]	be	under	the	weather
	 de	 	fitness	fitness	training;	keep-fit	exercises	[mv]:	aan	

fitness doen	do	one’s	fitness	training;	work	out;	[in	
fitnesscentrum]	go	to	a	health	club/gym

	 het	 	fitnesscentrum	fitness/health	club;	gym

fitnesscentrum

195

fiscalist	tax	specialist
fiscaliteit 1	[wetten	en	reglementen]	tax	law,	tax	
system	2	[het	onderworpen	zijn	aan	belastingheffing]	
taxability;	[onroerend	goed]	rat(e)ability
fiscus 1	[staat	als	belastingheffer]	Treasury;	[BE]	
Exchequer	2 [belastingdienst]	treasury;	[BE]	(HM)	Inland	
Revenue,	[AE]	IRS
fistel	fistula

	fit;	[uitgerust]	fresh:	niet fit zijnniet fit zijnniet 	be	out	of	condition;	
[niet	lekker]	be	under	the	weather
fitness	fitness	training;	keep-fit	exercises	[mv]:	aan
fitness doen	do	one’s	fitness	training;	work	out;	[in	
fitnesscentrum]	go	to	a	health	club/gym
fitnesscentrum	fitness/health	club;	gym

	 Finland Finland
officiële	naam	 Republiek	Finland	Republic of Finland
inwoner	 Fin,	Finse	v	Finn, Finn	v

bijv.	naamw.	 Fins Finnish
hoofdstad	 Helsinki	Helsinki
munt	 euro	euro
werelddeel	 Europa	 Europa
int.	toegangsnummer:	358		www:	.fi		auto:	FIN
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	 the	1	knife	/najf/	(telb	zn,	mv:	knives	/najvz/)	mes	h	||	[inf]	that 
one could cut with a knife	om	te	snijden;	turn / twist the 
knife (in the wound)	nog	een	trap	nageven;	go under the 
knife onder	het	mes	gaan	[van	patiënt]

	 	2	knife	/najf/	(ov	ww)	(door)steken	[met	een	mes];	aan	het	
mes	rijgen

	 the	 	knife-edge	(telb	zn)	1	snede	[van	mes]	2	mes	h	[van	
balans]	||	on a knife-edge about	in	grote	spanning	over;	be 
balanced on a knife-edge heel	onzeker	zijn	[van	uitkomst]

	 the	 	knife-sharp·en·er	(telb	zn)	messenslijper
	 the	1	knight	/najt/	(telb	zn)	1	ridder	2	knight;	ridder	[Engelse	

titel]	3	[schaken]	paard	h	||	[inf]	a knight in shining armour	
een	redder	in	de	nood;	een	sprookjesprins

	 	2 knight	/najt/	(ov	ww)	tot	ridder	slaan;	ridderen
	 the	 	knight-er·rant	(telb	zn,	mv:	knights-errant)	[gesch]	

dolende	ridder	[ook	fig]
	 the	1 knight·hood	/najthoed/	(telb	zn	en	n-telb	zn)	

ridderorde:	confer a knighthood on someone	iemand	
ridderen

	 the	2 knight·hood	/najthoed/	(n-telb	zn)	1	[the]	ridderschap	h;	
de	(gezamenlijke)	ridders	2	ridderschap	h;	ridderlijkheid

	 	 	knight·ly	/najtlie/	(bn;	vergr	trap:	ook	knightlier;	
knightliness)	ridderlijk

	   1	knit	/nit/	(onov	ww,	ook	knit)	één	worden;	vergroeien;	
zie knitting

	 	2	knit	/nit/	(ww,	ook	knit)	1	breien:	knit one, purl one	één	
recht,	één	averecht	(breien)	2	fronsen;	samentrekken;	zie 
knitting, 1knit up

	 	3	knit	/nit/	(ov	ww,	ook	knit)	verweven:	(their interests are) 
closely knit	(hun	belangen	zijn)	nauw	verweven;	well-knit	
compact;	hecht;	zie knitting

	 the	 	knit·ter	/nittə/	(telb	zn)	brei(st)er
	 the	 	knit·ting	/nitting/	(n-telb	zn)	1	het	breien	2	breiwerk	h	||	

mind / stick to / tend to one’s knitting bij	zijn	leest	blijven
	 the	 	knitting	machine	(telb	zn)	breimachine
	 the	 	knitting	needle	(telb	zn),	knitting	pin	(telb	zn)	

breinaald;	breipen
	 	1	knit	up	(onov	ww)	(zich	laten)	breien: this wool knits up 

easily	deze	wol	breit	gemakkelijk
	 	2 knit	up	(ov	ww)	afbreien
	 the	 	knit·wear	(n-telb	zn)	gebreide	kleding
	 the	 	knives	(mv)	zie 1knife
	 the	 	knob	/nob/	(telb	zn)	1	knop;	hendel;	handvat	h;	

schakelaar	2	knobbel;	bult	3	brok(je	h);	klontje	h	4	[Brits-
Eng;	vulg]	lul

	 	 	knob·bly	/noblie/	(bn;	vergr	trap:	knobblier),	knob·by	/
nobbie/	(bn)	knobbelig

	 the	1 knock	/nok/	(telb	zn)	1	slag;	klap;	[in	het	bijzonder]	klop,	
tik	2	[slang]	oplazer;	(kritische/beledigende/financiële)	
optater/klap/tik:	take a lot of knocks	heel	wat	te	verduren	
krijgen	3	[techn]	het	kloppen	[van	auto];	het	pingelen

	 	2	knock	/nok/	(onov	ww)	kloppen;	detoneren	[van	
verbrandingsmotor]	||	knock into someone	iemand	tegen	
het	lijf	lopen;	zie 1knock off

	 	3 knock	/nok/	(ww)	kloppen;	tikken:	knock at /on a door/
window	op/tegen	een	deur/raam	kloppen/tikken;	zie	
1knock about, 1knock off, knock on, 1knock together, 
1knock up

	 	4	knock	/nok/	(ov	ww)	1	(hard)	slaan;	meppen,	stoten	
(tegen):	knock a hole / nail in	een	gat/spijker	slaan	in;	be 
knocked off one’s horse	van	zijn	paard	geworpen	worden	
2 [slang]	(af)kraken:	don’t knock something (till you’ve 
tried it)	geef	er	niet	op	af	(voordat	je	het	geprobeerd	hebt)	
3	[Brits-Eng;	slang]	met	stomheid	slaan;	versteld	doen	
staan	||	knock someone sideways	iemand	met	stomheid	
slaan/sprakeloos	doen	staan;	[Brits-Eng;	inf]	knock 
someone for six	iemand	uit	het	veld/met	stomheid	slaan;	
zie knock back, knock down, 1knock off, knock out, knock 

over, 1knock together 
	   1 knock	about	(onov	ww),	knock	around	(onov	ww)	

1	[inf]	rondhangen;	lanterfanten	2	[inf]	(rond)slingeren	3	
[inf]	rondzwerven;	rondscharrelen,	rondstruinen;	[in	het	
bijzonder]	van	de	hand	in	de	tand	leven:	knock about with	
optrekken	met;	[Brits-Eng;	inf]	scharrelen/rotzooien	met

	   2 knock	about	(ov	ww),	knock	around	(ov	ww)	1	
[inf]	een	pak	slaag	geven;	toetakelen	2	[inf]	bekijken;	
bespreken

	 	 	knock·a·bout	(bn,	attr)	1	gooi-en-smijt-	2	
ravotbestendig:	knockabout clothes	ravotkleren

	 	 	knock	back	(ov	ww)	1	[inf]	achteroverslaan;	in	zijn	keel	
gieten	[drank]	2	[inf]	een	rib	uit	het	lijf	zijn	van;	kosten	3	
[inf]	versteld	doen	staan

	 	 	knock	down	(ov	ww)	1	neerhalen;	tegen	de	grond	
slaan;	[fig]	vloeren	2	slopen;	tegen	de	grond	gooien	3	
aanrijden;	omverrijden,	overrijden	4	naar	beneden	krijgen;	
afdingen,	afpingelen:	knock someone down a pound	een	
pond	bij	iemand	afdingen	5	(sterk)	afprijzen:	knocked 
down price	afbraakprijs;	bodemprijs	6	[vnl	passief]	
verkopen	[op	veiling]:	the chair was knocked down at three 
pounds	de	stoel	ging	weg	voor	drie	pond

	 the	1 knock·down	(telb	zn)	[boksen]	knockdown
    2 knock·down	(bn,	attr)	1	verpletterend;	vernietigend:	

knockdown blow	genadeklap;	[Am-Eng;	slang]	
knockdown-drag-out-fight	bikkelhard	gevecht	2	afbraak-;	
spotgoedkoop:	knockdown price	afbraakprijs

	 the	 	knock·er	/nokkə/	(telb	zn)	1	klopper;	iemand	die	klopt	2	
verk	van	doorknocker	(deur)klopper

	 the	 	knock·ers	/nokkəz/	(mv)	[slang]	tieten
	 	 	knock-kneed	/noknie:d/	(bn)	met	X-benen
    1 knock	off	(ww)	(af)nokken	(met);	kappen;	stoppen	

[(met)	werk]:	[slang]	knock it off (, will you)!	laat	dat!;	
schei	uit!	

	 	2 knock	off	(ov	ww)	[inf]	1	goedkoper	geven;	korting	
geven	2	in	elkaar	draaien/stampen	3	afmaken;	nog	doen	
4 uitschakelen;	verslaan,	oprollen	5	mollen;	afmaken	
6	jatten;	beroven	7	[Brits-Eng;	slang]	een	beurt	geven;	
naaien

	 the	 	knock·off	(telb	zn	en	n-telb	zn)	[Am-Eng]	kopie/namaak	
van	originele	modekleding

	 	 	knock	on	(ww),	knock	forward	(ww)	[rugby]	(de	
bal)	vooruit	laten	stuiten	[bij	een	vangbal;	overtreding]

	 the	 	knock-on	(telb	zn)	1	domino-effect	h 2	[rugby]	
vooruitstuitende	(vang)bal	[overtreding]

	 	 	knock	out	(ov	ww)	1	vloeren;	knock-out	slaan	2	[inf]	
met	stomheid	slaan;	verbijsteren	3	[ergens]	uit	slaan	
4	verdoven;	bedwelmen	5	[i.h.b.	sport]	uitschakelen;	
elimineren	6	[inf]	in	elkaar	flansen/draaien	7	[Am-Eng]	
afbeulen;	slopen,	uitputten	||	[Am-Eng;	slang]	that really 
knocked me out	ik	ben	er	helemaal	kapot	van

	 the	 	knock·out	(telb	zn)	1	[boksen]	knock-out	2 [sport]	
eliminatietoernooi	h,	eliminatieronde;	[ongeveer]	
voorronde	3	[inf]	onweerstaanbaar/oogverblindend/
verpletterend	iemand/iets;	spetter,	juweel	h:	you look a 
knockout	je	ziet	eruit	om	te	stelen

	 	 	knock	over	(ov	ww)	1	omgooien;	aanrijden;	overrijden,	
omverrijden	2	versteld	doen	staan	3	[Am-Eng;	slang]	
overvallen;	beroven

	 the	 	knock-o·ver	(telb	zn)	[Am-Eng;	slang]	beroving
	 	1	knock	together	(ww)	tegen	elkaar	slaan
	 	2	knock	together	(ov	ww)	in	elkaar	flansen;	(slordig/

haastig)	in	elkaar	zetten
	 	1	knock	up	(onov	ww)	[squash,	tennis	e.d.]	inslaan
	 	2 knock	up	(ov	ww) 1	omhoogslaan	2	in	elkaar	flansen/

draaien;	uit	de	grond	stampen	3	[Brits-Eng;	inf]	wakker	
kloppen;	wekken	4	[Brits-Eng;	inf]	afbeulen;	slopen	5	
[Brits-Eng;	inf]	bij	elkaar	verdienen/sprokkelen	[geld]	6	

knife
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[Am-Eng;	slang]	zwanger	maken
	 the	 	knock-up	(telb	zn)	[Brits-Eng;	voornamelijk	tennis]	het	

inslaan
	 the	 	knoll	/nool/	(telb	zn)	heuveltje	h;	terp
	 the	1	knot	/not/	(telb	zn)	1	knoop;	strik	2	knoop	[fig];	

moeilijkheid	3	kwast;	knoest	4	knobbel;	dikte,	verdikking;	
[plantk]	knoop 5	kluitje	h	mensen	6	band;	verbinding;	
[in	het	bijzonder]	huwelijksband	7	[luchtv,	scheepv]	
knoop;	zeemijl	per	uur;	[inf]	zeemijl	||	a Gordian knot een	
gordiaanse	knoop;	[inf]	tie the knot	in	het	huwelijksbootje	
stappen;	get tied (up) into knots (over)	van	de	kook	raken	
(van/over);	de	kluts	kwijtraken

	 	2	knot	/not/	(onov	ww)	(zich	laten)	knopen;	[bij	
uitbreiding]	in	de	knoop	raken

	 	3	knot	/not/	(ov	ww)	1	(vast)knopen;	(vast)binden,	een	
knoop	leggen	in	2	dichtknopen,	dichtbinden

	 the	 	knot·hole	(telb	zn)	kwastgat	h	[in	plank]
	 	 	knot·ty	/nottie/	(bn;	vergr	trap:	knottier;	knottily;	

knottiness)	1	vol	knopen;	in	de	knoop	(geraakt)	2	
kwastig;	knoestig	3	ingewikkeld;	lastig

	 the	 	knout	/naut/	(telb	zn)	knoet
	 the	1	know	/noo/	(n-telb	zn):	in the know	ingewijd;	(goed)	op	

de	hoogte
	 	2	know	/noo/	(ww,	knew,	known)	weten;	kennis	hebben	

(van),	beseffen:	if you know what I mean	als	je	begrijpt	
wat	ik	bedoel;	not that I know of	niet	dat	ik	weet;	I know 
of her, but I don’t know her	ik	heb	van	haar	gehoord,	maar	
ik	ken	haar	niet;	[inf]	you know	weet	je	(wel);	je	weet	wel	
||	know better than to do something	(wel)	zo	verstandig	
zijn	iets	te	laten;	not know what hit one	volkomen	de	
kluts	kwijt/van	de	kaart	zijn;	[inf]	don’t I know it	moet	
je	mij	vertellen;	not know where/which way to turn	niet	
weten	waar	je	blijven	moet;	je	geen	raad	weten;	you 
know what / something?	zal	ik	je	eens	wat	vertellen?;	[inf]	
don’t you know	hè;	toch;	niet	waar;	[inf]	(well)	what do 
you	know (about that)?	wat	zeg	je	(me)	daarvan?;	nou	ja!;	
asjemenou!;	zie 1knowing, 1known

	 	3	know	/noo/	(ov	ww,	knew,	known)	1	kennen;	bekend/
vertrouwd	zijn	met:	know one’s way	de	weg	weten	2	
kennen;	ondergaan,	ervaren:	know no/not know fear	
geen	angst	kennen	3	herkennen;	(kunnen)	thuisbrengen/
identificeren:	I knew Jane by her walk	ik	herkende	Jane	
aan	haar	manier	van	lopen	||	know something backwards 
(and forwards) iets	kunnen	dromen;	zie 1knowing, 1known

	 the	 	know-all	(telb	zn),	(informeel)	know-it-all	(telb	zn)	
wijsneus;	betweter	

	 the	 	know-how	(n-telb	zn)	deskundigheid;	praktische	
vaardigheid	[tegenover	theoretische	kennis];	handigheid;	
[in	het	bijzonder]	knowhow

	 the	1	know·ing	/nooing/	(n-telb	zn):	there’s no knowing	het	
valt	niet	te	voorspellen/zeggen

	 	2	know·ing	/nooing/	(bn;	knowingly;	knowingness)	
1	veelbetekenend:	knowing glance / look	blik	van	
verstandhouding	2	bewust,	welbewust,	doelbewust:	
knowingly hurt someone	iemand	bewust	pijn	doen

	 the	 	knowl·edge	/nollidzj/	(telb	zn	en	n-telb	zn)	1	kennis;	
wetenschap:	to the best of one’s knowledge	(and	belief)	
naar	(zijn)	beste	weten;	have no knowledge of	geen	weet	
hebben	van;	to my knowledge	zover	ik	weet;	without 
someone’s knowledge buiten	iemands	(mede)weten	
2	kennis;	informatie:	it came to my knowledge	ik	heb	

vernomen;	be common knowledge	algemeen	bekend	
zijn	3	kennis;	geleerdheid:	man of knowledge	geleerde;	
gestudeerd	man	

	 	 	knowl·edge·a·ble	/nollidzjəbl/	(bn;	knowledgeably)	
goed	geïnformeerd;	goed	op	de	hoogte: be knowledgeable 
about	verstand	hebben	van

	 the	 	knowledge	worker	(telb	zn)	kenniswerker
	 	1 known	/noon/	(bn)	[wisk]	gegeven;	bekend
	 	2 known	/noon/	(bn,	pred)	1	bekend;	algemeen	

beschouwd,	erkend:	known to everyone as	bij	iedereen	
bekendstaand	als	2	bekend	(onder	de	naam)	||	make 
it known that	verklaren/laten	weten	dat;	make oneself 
known to zich	voorstellen	aan

	 the	1 knuck·le	/nakl/	(telb	zn)	knokkel;	(hand)
gewrichtsknobbel	||	near the knuckle tactloos	[van	
opmerking,	grap	e.d.];	gewaagd;	rap on/over the knuckles 
op	de	vingers	tikken	[oorspronkelijk	als	lijfstraf]

	 	2 knuck·le	/nakl/	(onov	ww):	knuckle down (to a job) 
zich	buigen	(over)	(een	karwei);	(een	karwei)	aanpakken;	
knuckle down /under (to)	buigen/zwichten	(voor)

	 the	 	knuck·le·dust·er	(telb	zn)	[vaak	mv]	[voornamelijk	
Brits-Eng]	boksbeugel

	 	 	KO,	ko	[inf]	afk	van	knockout ko
	 the	 	ko·a·la	/kooa:llə/	(telb	zn),	koala	bear	(telb	zn)	[dierk]	

koala;	buidelbeer(tje	h)
	 the	 	kohl	/kool/	(n-telb	zn)	koolzwart
	 the	 	ko·ka	/kooka:/	(telb	zn)	[vechtsport,	i.h.b.	judo]	koka	

[score	van	een	bijna-yuko;	3	punten]
	 the	 	kola	(telb	zn	en	n-telb	zn)	zie cola
	 	 	konk	zie 1conk
	 the	 	kook·a·bur·ra	/koekəbarrə/	(telb	zn)	[Austr-Eng;	dierk]	

kookaburra
	 	 	kook·y	/koe:kie/	(bn;	vergr	trap:	kookier;	kookiness)	

[Am-Eng;	slang]	verknipt;	geschift
	 the	 	Ko·ran	/ko:rra:n/	(eigennaam)	Koran
	 	1 Ko·re·an	/kərieən/	(eigennaam)	Koreaans
	 the	2	Ko·re·an	/kərieən/	(telb	zn)	Koreaan(se)
	 	3 Ko·re·an	/kərieən/	(bn)	Koreaans
	 	 	ko·sher	/koosjə/	(bn)	1	koosjer:	keep kosher	koosjer	

koken/eten	2	[inf]	koosjer;	jofel,	in	orde
	 the	1	kow·tow	/kautau/	(telb	zn)	Chinese	voetval	[waarbij	het	

hoofd	de	grond	raakt]
	 	2	kow·tow	/kautau/	(onov	ww)	1	een	Chinese	voetval	

maken	2	door	het	stof	gaan;	zich	vernederen
	 	 	kph	afk	van	kilometres per hour km/u
	 the	 	kraal,	craal	/kra:l/	(telb	zn)	kraal	[dorp	van	Afrikaanse	

stam]
	 the	 	kris	/krie:s/	(telb	zn)	kris	[Javaanse	dolk]
	 the	 	kryp·ton	/kripton/	(n-telb	zn)	[chem]	krypton	h

	 	 	KS	afk	van	Kansas	[in	postcode]
	 the	 	ku·dos	/kjoe:dos/	(n-telb	zn)	1	[inf]	roem;	eer	2	[inf]	

toejuiching;	schouderklop
	 the	 	kumquat	(telb	zn)	zie cumquat
	 the	 	Kurd	/ku:d/	(telb	zn)	Koerd
    1 Kurd·ish	/ku:disj/	(eigennaam)	Koerdisch
    2 Kurd·ish	/ku:disj/	(bn)	Koerdisch	

	 	 	kV	[nat]	afk	van	kilovolt(s)	kV
	 	 	kW,	kw	[nat]	afk	van	kilowatt(s)	kW

kW
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Het	Engelse	woord	know	spreek	je	uit	met	een	lange	oo-klank	
als	in	het	Nederlandse	woord	noot,	maar	denk	eraan	dat	
je	knowledge	uitspreekt	met	een	korte	o-klank	als	in	het	
Nederlandse	woord	dop.

	 Kuwait Koeweit
officiële	naam		 State of Kuwait	Staat	Koeweit
inwoner		 Kuwaiti, Kuwaiti v	Koeweiter,	Koeweitse	v

bijv.	naamw.		 Kuwaiti	Koeweits
hoofdstad		 Kuwait City	Koeweit
munt		 Kuwaiti dinar Koeweitse	dinar
werelddeel		 Asia	Azië
int.	toegangsnummer:	965		www:	.kw		auto:	KWT

Kurd·ish	/ku:disj/	(eigennaam)	Koerdisch
Kurd·ish	/ku:disj/	(bn)	Koerdisch	

kV	[nat]	afk	van	kilovolt(s)	kV
kW,	kw	[nat]	afk	van	kilowatt(s)	kW

Kuwait Koeweit
officiële	naam		 State of Kuwait	Staat	KoeweitState of Kuwait	Staat	KoeweitState of Kuwait
inwoner		 Kuwaiti, Kuwaiti v	Koeweiter,	Koeweitse	v	Koeweiter,	Koeweitse	v v

bijv.	naamw.		 Kuwaiti	KoeweitsKuwaiti	KoeweitsKuwaiti
hoofdstad		 Kuwait City	KoeweitKuwait City	KoeweitKuwait City
munt		 Kuwaiti dinar Koeweitse	dinar
werelddeel		 Asia	Azië
int.	toegangsnummer:	965		www:	.kw		auto:	KWT
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	 l’		 	habitude	/aabietuud/	(v)	1	gewoonte;	hebbelijkheid;	
manier:	à/selon/suivant son habitude zoals	hij	gewend	is;	
gewoontegetrouw;	avoir l’habitude de faire quelque chose	
de	gewoonte	hebben	iets	te	doen;	d’habitude	gewoonlijk,	
normaal	gesproken;	par la force de l’habitude	(uit)	de	
macht	der	gewoonte;	par habitude	uit	gewoonte;	prendre/ 
contracter une habitude	een	gewoonte	aannemen;	cela 
tourne à l’habitude	dat	wordt	een	gewoonte	2	gebruik	h;	
traditie;	[mv]	zeden:	un homme d’habitudes	een	man	
van	vaste	gewoontes/van	traditie;	les habitudes du pays	
de	gebruiken	van	het	land	3	bekendheid;	ervaring:	avoir 
l’habitude des enfants	gewend	zijn	met	kinderen	om	te	
gaan	||	l’habitude est une seconde nature	±	gewoonte	is	
een	tweede	natuur

	 l’		 	habitué	/aabietuu·ee/	(m),	habituée	/aabietuu·ee/	(v)	
stamgast(e);	vaste	bezoeker

	 	 	habituel	/aabietuu·el/	(bn;	v:	habituelle	/aabietuu·el/)	
gewoon;	gebruikelijk:	c’est l’histoire habituelle/le coup	
habituel	het	is	weer	het	oude	liedje;	ce comportement ne 
lui est pas habituel zo	gedraagt	hij	zich	normaliter	niet

	 	 	habituellement	/aabietuu·elmã/	(bw)	gewoonlijk;	
doorgaans

	 	1	habituer	t3	/aabietuu·ee/	(ov	ww)	(+	à)	(ge)wennen	aan:	
être habitué à	gewend	zijn	aan	(te)

	 s’		2 habituer	t9	/aabietuu·ee/	(wdk	ww)	(+	à)	(zich	ge)-	
wennen	aan

	 la		 	hâblerie	/	’ablərie/	(v)	[form]	opschepperij;	snoeverij;	
grootspraak

	 le/la		 	hâbleur	/	’ablur/	(m),	hâbleuse	/	’ableuz/	(v)	
opschepper;	snoever;	opsnijder

	 la		 	hache	/	’aasj/	(v)	bijl;	dissel:	hache du bourreau	bijl	van	
de	scherprechter;	[fig]	visage taillé à coups de hache	grof/
hoekig	gezicht	h;	hache de guerre	strijdbijl;	[fig]	périr sous 
la hache	op	het	schavot	sterven

	 le	1	haché	/	’aasjee/	(m)	[vooral	Belgisch-Frans	(Waals)]	
gehakt	[vlees]

	 	2	haché	/	’aasjee/	(bn;	v:	hachée	/	’aasjee/)	1	gehakt:	du 
bifteck/steak haché gebraden	gehakt;	gehakte	biefstuk	2	
[fig]	hortend;	kortademig;	hakkelig:	style haché hortende	
stijl

	 le		 	hache-légumes,	hache-légume	/	’aasjleeɡuum/	(m;	
mv:	hache-légumes)	hakmes	h;	groentesnijder

	 le		 	hache-paille	/	’aasjpaj/	(m;	mv:	onv)	hakselsnijder;	
strosnijder

	 	 	hacher	t3	/	’aasjee/	(ov	ww)	1	hakken:	se faire hacher	zich	
in	de	pan	laten	hakken;	hacher fin fijnhakken;	hacher gros	
grof	hakken;	hacher menu	fijnhakken;	[fig]	hacher menu 
comme chair à pâté	fijnhakken;	[fig]	in	de	pan	hakken	
2	zwaar	beschadigen	[door	hagel	enz.]	3	[fig]	vaak	
onderbreken:	hacher ses phrases	in	korte	zinnen	spreken

	 la		 	hachette	/	’aasjet/	(v)	bijltje	h

	 le		 	hache-viande	/	’aasjvie·ãd/	(m;	mv:	onv)	gehaktmolen;	
vleesmolen

	 le		 	hachis	/	’aasjie/	(m)	[cul]	1	gehakt	h	[vlees]	2	visgehakt	h	
3	haksel	h	[van	sjalotten,	paddenstoelen,	hardgekookte	
eieren]

	 le		 	hachoir	/	’aasjwaar/	(m)	1	hakmes	h	2	gehaktmolen;	
vleesmolen	3	groentesnijder	4	hakbord	h;	hakblok	h

	 la		 	hachure	/	’aasjuur/	(v)	1	arcering 2	[fig]	streep;	kras;	lijn
	 	 	hachurer	t3	/	’aasjuuree/	(ov	ww)	arceren
	 le		 	hacker	/	’aaker/	(m)	[comp]	hacker;	computerkraker
	 le		 	haddock	/	’aadok/	(m)	[cul]	gerookte	schelvis
	 le		 	hadj	/	’aadzj/	(m)	[rel]	1 hadj	[bedevaart	naar	Mekka]	2	

hadji;	Mekkaganger
	 le		 	hadji	/	’aadzjie/	(m)	[rel]	hadji;	Mekkaganger
	 	 	hagard	/	’aaɡaar/	(bn;	v:	hagarde	/	’aaɡaard/)	1	[van	

blik,	gezicht]	wild;	woest;	verwilderd:	avoir l’air hagard	er	
verwilderd	uitzien	2	[form]	wild;	woestmakend

Nederlandse vertaling 
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	 het		 	effect	1	[alg]	effet	(m):	een bal effect geven	donner	de	
l’effet	à	une	balle;	een goedkoop effect	un	effet	facile;	
zoiets heeft effect ça	fait	(de	l’)effet;	nuttig effect	(effet)	
utile;	rendement;	effect sorteren	avoir	de	l’effet;	van 
effect zijn	faire	son,	de	l’effet	2	[hand]	titre	(m);	valeur	(v)	
(mobilière)

	 het		 	effectbejag	recherche	(v)	de	l’effet
	 de		 	effectenbeurs	Bourse	(v)	des	valeurs
	 de		 	effectenhandel	commerce	(m)	des	valeurs	(mobilières)
	 de		 	effectenhandelaar	agent	(m)	de	change
	 de		 	effectenmakelaar	agent	(m)	de	change;	placier	(m)	

en	titres
	 de		 	effectenmarkt	marché	(m)	des	valeurs
	 	 	effectief	1	[werkelijk]	(bn)	effectif	(v:	effective);	

[bw]	effectivement	2	[doeltreffend]	(bn)	efficace;	(bw)	
efficacement:	dat is niet effectief	c’est	inefficace

	 de		 	effectiviteit	efficacité	(v)
	 	 	effectueren	effectuert3

	 	 	effen	1	[vlak,	glad;	ook	m.b.t.	stem]	(bn)	égal	2	[zonder	
zichtbare	emoties]	(bn)	froid;	(bw)	froidement:	met een 
effen gezicht	d’un	air	impassible;	een effen gezicht trekken 
se	renfrogner	3	[van	één	kleur]	(bn)	uni(colore):	effen rood	
rouge	uni	4	[eventjes]	(bw)	un	moment:	wees nou effen 
stil	tais-toi	un	peu

	 	 	effenen	1	[vlak	maken,	gladmaken]	égalisert3:	de weg 
effenen voor iemand	préparer	le	terrain	pour	quelqu’un	2	
[vereffenen]	réglert21;	[m.b.t.	schuld]	liquidert3

	 de		 	efficiency	efficacité	(v)
	 	 	efficiënt	(bn)	efficace;	(bw)	efficacement
	 de		 	eg	herse	(v)
	 	 	egaal	égal;	[m.b.t.	kleur]	uni:	egaal grijs	gris	uni
	 de		 	egalisatie	égalisation	(v)
	 	 	egaliseren	égalisert3

	 	 	egalitair	(bn)	égalitaire;	(bw)	d’une	manière	égalitaire
	 	 	Egeïsch:	de Egeïsche Zee	la	mer	Egée
	 de		 	egel	hérisson	(m)
	 	 	eggen	hersert3:	het	eggen	le	hersage
	 het		 	ego	ego	(m):	zijn ego kreeg een flinke deuk	son	

amour-propre	en	a	pris	un	coup;	alter ego	alter	ego
	 	 	egocentrisch	(bn)	égocentrique;	(bw)	d’une	façon	

égocentrique
	 het		 	egoïsme	égoïsme	(m)
	 de		 	egoïst	égoïste	(m+v)
	 	 	egoïstisch	(bn)	égoïste;	(bw)	égoïstement
	 de		 	egotrip	egotrip	(m)
	 de		 	egotripper	égotiste	(m+v)

	 	 	eh	euh
	 de		 	EHBO	afk	van	eerste hulp bij ongelukken	secourisme	(m);	

[in	ziekenhuis]	service	(m)	des	urgences
	 de		 	EHBO’er	secouriste	(m+v)
	 het		 	ei	1	[alg]	oeuf	(m):	gebakken eieren	oeufs	sur	le	plat;	

een hard(gekookt) ei	un	oeuf	dur;	eieren voor zijn geld 

kiezen	mettre	de	l’eau	dans	son	vin;	eieren klutsen	battre	
des	oeufs;	op eieren lopen	marcher	sur	des	oeufs;	ik zit 
niet op eieren	j’ai	tout	mon	temps;	rotte eieren	oeufs	
pourris;	een zacht ei(tje) un	oeuf	à	la	coque;	[fig]	dat is 
een (zachtgekookt) eitje	c’est	du	gâteau;	zijn ei niet kwijt 
kunnen	[in	gesprek]	ne	pas	pouvoir	placer	son	mot;	[m.b.t.	
plannen	e.d.]	ne	pas	trouver	preneur;	beter een half ei dan 
een lege dop	mieux	vaut	terre	gâtée	que	terre	perdue	2	
[doetje]	[man]	bêta	(m),	[vrouw]	bêtasse	(v):	wat is dat 
een zacht ei!	ce	qu’il	est	cucu(l)	(la	praline)!	||	[Belg]	ei zo	
na	presque

	 de		 	eicel	ovule	(m)
	 de		 	eidereend	eider	(m)
	 de		 	eierdooier	jaune	(m)	d’oeuf
	 de		 	eierdop	1	[schaal	rond	het	ei]	coquille	(v)	d’oeuf	2	

[eetgerei]	coquetier	(m)
	 	 	eiereneten:	dat is het hele eiereneten	et	voilà	c’est	tout;	

c’est	aussi	simple	que	ça
	 de		 	eierkoek	gâteau	(m)	aux	oeufs
	 de		 	eierschaal	coquille	(v)	d’oeuf
	 de		 	eiersnijder	coupe-oeuf	(m,	onv)
	 de		 	eierstok	ovaire	(m)
	 de		 	eierwekker	compte-minutes	(m,	onv)
	 de		 	Eiffeltoren	tour	(v)	Eiffel
	 het		 	eigeel	jaune	(m)	d’oeuf:	een taart met	eigeel bestrijken	

dorer	un	gâteau
     eigen	(bn)	1	[alg]	propre:	eigen geld	de	l’argent	à	soi;	

onze eigen literatuur	la	littérature	de	notre	pays	2	(+	aan)	
[kenmerkend]	propre	(à);	caractéristique	(de):	dat is hem 
eigen	c’est	tout	à	fait	lui	3	[vertrouwd]	intime	(avec):	zich 
iets eigen maken	se	familiariser	avec	quelque	chose;	met 
iemand eigen zijn	être	intime	avec	quelqu’un

	 de		 	eigenaar	propriétaire	(m+v):	[jur]	de blote eigenaar 
le	nu-propriétaire;	deze auto is drie keer van eigenaar 
veranderd	cette	voiture	a	changé	trois	fois	de	main

	 	 	eigenaardig	[bn]	curieux	[v:	curieuse];	[bw]	
curieusement:	hij kan zo eigenaardig gedragen	il	
se	conduit	parfois	d’une	façon	si	bizarre;	het is wel 
eigenaardig	c’est	curieux;	een eigenaardig soort 
beleefdheid	une	drôle	de	politesse

	 de		 	eigenaardigheid	1	[het	eigenaardig	zijn]	particularité	
(v)	2	[bijzondere	eigenschap]	bizarrerie	(v);	trait	(m)	
curieux

	 de		 	eigenares	propriétaire	(v)
	 het		 	eigenbelang	intérêt	(m)	(personnel): alleen op 

eigenbelang uit zijn	ne	chercher	que	son	intérêt;	uit 
eigenbelang handelen	agir	par	intérêt

	 de/het	 	eigendom	propriété	(v):	[jur]	blote eigendom 
nue-propriété;	iets in eigendom verkrijgen	recevoir	quelque	
chose	en	propriété;	dat boek is mijn eigendom	ce	livre	
m’appartient;	particulier eigendom	propriété	privée;	de 
(volle) eigendom overdragen aan …	transmettre	en	toute	
propriété	à	…; (het) eigendom zijn van … être	propriété	
de	…

	 het		 	eigendomsbewijs	titre	(m)	de	propriété;	certificat	(m)	
de	propriété

	 de		 	eigendomsoverdracht	transfert	(m)	de	propriété
	 het		 	eigendomsrecht	droit	(m)	de	propriété
	 de		 	eigendunk	suffisance	(v)
	 	 	eigengemaakt	que	l’on	a	fait	soi-même:	

eigengemaakte kleding	vêtements	que	l’on	a	faits	
soi-même;	eigengemaakte paté	pâté	maison

	 	 	eigengereid	qui	n’en	fait	qu’à	sa	tête
	 	 	eigenhandig	(fait)	de	ses	propres	mains	|| geef deze 

brief eigenhandig aan de directeur	remettez	cette	lettre	en	
mains	propres	au	directeur

	 de		 	eigenheid	1	[eigenaardigheid]	propre	(m)	2	[eigen	
karakter]	caractère	(m)	propre

effect
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	 de		 	eigenheimer	pomme	(v)	de	terre	eigenheim
	 de		 	eigenliefde	amour-propre	(m,	mv:	amours-propres):	

zich door iets in zijn eigenliefde gekwetst voelen	se	sentir	
blessé	dans	son	amour-propre

	 	 	eigenlijk	(bn)	vrai;	(bn;	na	zn)	proprement	dit;	(bw)	
au	fond:	de eigenlijke betekenis van een woord	le	sens	
propre	d’un	mot;	daarvoor kom ik eigenlijk niet au	fond,	
je	ne	viens	pas	pour	ça;	de eigenlijke kwestie	la	question	
proprement	dite;	ze is ziek of eigenlijk: ze voelt zich niet 
lekker	elle	est	malade	ou	plutôt,	elle	ne	se	sent	pas	bien;	
de eigenlijke reden	la	vraie	raison; ik wist eigenlijk niet wat 
ik moest zeggen	je	ne	savais	trop	que	dire

	 	 	eigenmachtig	(bn)	arbitraire;	(bw)	de	sa	propre	
autorité

	 de		 	eigennaam	nom	(m)	propre
	 de		 	eigenschap	caractéristique	(v):	hij heeft veel goede 

eigenschappen	il	a	beaucoup	de	qualités;	hij heeft goede 
en slechte eigenschappen	il	y	a	du	bon	et	du	mauvais	chez	
lui

	 	 	eigentijds	contemporain
	 de		 	eigenwaan	suffisance	(v);	présomption	(v)
	 de		 	eigenwaarde	dignité	(v)
	 	 	eigenwijs	1	[koppig]	(bn)	entêté;	(bw)	avec	obstination	

2	[grappig]	(bn)	curieux	(v:	curieuse);	(bw)	curieusement:	
een eigenwijs hoedje heeft zij op	quel	drôle	de	chapeau	
elle	porte!

	 	 	eigenzinnig	(bn)	entêté;	(bw)	avec	obstination
	 de		 	eigenzinnigheid	entêtement	(m)
	 de		 	eik	chêne	(m)
	 de		 	eikel	gland	(m)	||	wat een eikel!	quel	con!
	 	 	eikelen	[inf]	fairet79	chier	son	monde
	 	 	eiken	de,	en	chêne:	[zelfst]	blank eiken	chêne	naturel;	

het eiken le	chêne
	 de		 	eikenbladsla	feuille	(v)	de	chêne
	 het		 	eikenhout	bois	(m)	de	chêne;	chêne	(m)
	 de		 	eikenprocessierups	chenille	(v)	processionnaire	du	

chêne
	 het		 	eiland	île	(v):	een onbewoond	eiland une	île	déserte;	op	

een eiland dans	une	île
	 de		 	eilandbewoner	insulaire	(m+v)
	 de		 	eilandengroep	archipel	(m)
	 	 	eilandstaat	Etat	(m)	insulaire
	 de		 	eileider	oviducte	(m);	[vrouw]	trompe	(v)	de	Fallope
	 het		 	eind	1	[bepaalde	afstand,	lengte]	bout	(m)	2	[het	laatste	

stuk]	[tijd]	fin	(v);	[ruimtelijk]	bout	(m):	het andere eind 
van de stad	l’autre	bout	de	la	ville;	eind mei	fin	mai;	op	
het	eind	van	de	film	à	la	fin	du	film	||	een heel eind komen 
être	près	d’atteindre	son	but;	[geld]	avoir	presque	assez	
(d’argent);	aan het kortste eind trekken	avoir	le	dessous;	
aan het langste eind trekken	avoir	le	dessus;	het bij het 
rechte eind hebben	avoir	raison;	het bij het verkeerde eind 
hebben	avoir	tort;	zie einde

	 het		 	eindbedrag	montant	(m)	total;	total	(m)
	 de		 	eindbestemming 1	[einddoel]	objectif	(m)	final	2	

[eindhalte]	terminus	(m)
	 het		 	eindcijfer	note	(v)	finale
	 de		 	eindconclusie	conclusion	(v)	(finale)
	 de		 	einddatum	date	(v)	de	fin	(de);	[van	het	stemmen	e.d.]	

date	(v)	de	clôture	(de)
	 het		 	einddiploma	[alg]	diplôme	(m)	de	fin	d}études;	

[middelbare	school]	diplôme	(m)	de	bachelier
	 het		 	einddoel	but	(m)	final
	 het		 	einde	fin	(v);	[m.b.t.	plaats	ook]	bout	(m):	aan zijn einde 

komen	arriver	au	terme	de	sa	vie;	aan het eind van zijn 
Latijn zijn	[uitgeput]	être	au	bout	de	son	rouleau;	het 
eind van de besprekingen was, dat …	le	résultat	des	
discussions	fut	que	…;	tot het bittere einde doorgaan	
persister	jusqu’au	bout;	iets tot een goed einde brengen	

mener	quelque	chose	à	bien;	er moet een einde aan komen 
il faut en finir; er komt geen einde	aan	on	n’en	voit	pas	la	
fin;	het einde laat zich raden	l’issue	se	laisse	entrevoir;	
het eind van het liedje	la	fin	de	l’histoire;	er een eind aan 
maken	y	mettre	fin;	[zelfmoord]	en	finir;	een einde maken 
aan iets	en	finir	avec	quelque	chose;	op zijn eind lopen 
toucher	à	sa	fin; een verhaal met een open einde	un	récit	
à	fin	ouverte;	een eind weg praten	bien	parler;	het einde 
van de tafel	le	bout	de	la	table;	ten einde lopen	tirer	à	sa	
fin;	iets ten einde brengen	venir	à	bout	de	quelque	chose;	
mijn geduld loopt ten einde	ma	patience	s’épuise;	dat 
betekent het einde voor je loopbaan	cela	sonne	le	glas	
de	ta	carrière;	einde voorrangsweg	fin	de	priorité;	dan is 
het einde zoek	ça	sera	la	fin	de	tout;	ten einde raad	en	
désespoir	de	cause;	ten einde raad zijn	ne	savoir	à	quel	
saint	se	vouer;	eind goed, al goed	tout	est	bien	qui	finit	
bien;	aan alles komt een eind	tout	a	une	fin	||	het einde!	
super!;	te dien einde	à	cet	effet

	 de		 	eindejaarsfeesten	[Belg]	fêtes	(vmv)	de	fin	d’année
	 de		 	eindejaarspremie	[Belg]	prime	(v)	de	fin	d’année
	 de		 	eindejaarsuitkering	bonus	(m)	de	fin	d’année
	 	 	eindelijk	enfin:	kom je eindelijk?	vas-tu	venir	à	la	fin?;	

daar heb je ze eindelijk	les	voilà	enfin
	 	 	eindeloos	1	[oneindig]	(bn)	infini;	(bw)	infiniment:	zij 

zijn eindeloos gelukkig	ils	sont	parfaitement	heureux;	de 
eindeloze ruimte	l’infini	(m);	eindeloos ver	à	perte	de	vue	2	
[nooit	ophoudend]	(bn)	interminable;	(bw)	sans	cesse:	het 
duurt eindeloos lang	cela	n’en	finit	plus	3	[prachtig]	super

	 de		 	einder	horizon	(m)
	 het		 	eindexamen	[alg]	examen	(m)	de	fin	d’études;	

[middelbare	school	Frankrijk]	bac(calauréat)	(m):	
eindexamen doen	passer	le	bac;	voor zijn eindexamen 
zakken	échouer	à	son	examen	de	fin	d’études,	au	bac

	 de		 	eindexamenkandidaat	candidat	(m)	au	
bac(calauréat),	à	l’examen	de	fin	d’études

	 de		 	eindexamenklas	classe	(v)	terminale;	terminale	(v):	in 
de eindexamenklas zitten	être	en	terminale

	 het		 	eindexamenpakket	matières	(vmv)	présentées	
à	l’examen	de	fin	d’études,	au	bac:	Frans in het 
eindexamenpakket hebben	choisir	le	français	à	l’examen	
de	fin	d’études,	au	bac

	 het		 	eindexamenvak	matière	(v)	passée	au	bac(calauréat)
	 de		 	eindfase	dernière	phase	(v)
	 de		 	eindgebruiker	[man]	utilisateur	(m)	final,	[vrouw]	

utilisatrice	(v)	finale
	 	 	eindig	limité
    1 eindigen	(onov	ww)	1	[ophouden]	finirt5:	het verhaal 

eindigt met zijn dood	l’histoire	se	termine	par	sa	mort;	de 
school eindigt om twaalf uur la	sortie	des	classes	se	fait	à	
midi;	dit woord eindigt op een klinker	ce	mot	se	termine	
par	une	voyelle	2	[danken	na	de	maaltijd]	[r-k]	diret75	les	
grâces;	[prot]	fairet79	la	prière	3	[finishen]	finirt5;	arrivert4:	
ex aequo eindigen	finir	ex	aequo;	op de eerste plaats 
eindigen	finir	à	la	première	place;	arriver	en	première	
place

	 	2 eindigen	(ov	ww)	[ten	einde	brengen]	finirt5:	hij eindigde 
zijn dagen in eenzaamheid	il	a	fini	ses	jours	dans	la	
solitude

	 het		 	eindje	bout	(m):	dat is een aardig eindje	ça	fait	une	
bonne	trotte;	de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen	
ne	pas	pouvoir	joindre	les	deux	bouts;	een kort eindje	un	
petit	bout;	de deur een eindje openlaten	laisser	la	porte	
entrouverte;	met iemand een eindje oplopen	faire	un	bout	
de	chemin	avec	quelqu’un;	een eindje touw	un	bout	de	
ficelle

	 het		 	eindklassement	classement	(m)	final
	 de		 	eindlijst	liste	(v)	définitive
	 het		 	eindloon	dernier	salaire	(m)	perçu

eindloon
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place
eindigen	(ov	ww)	[ten	einde	brengen]	finirt5:	hij eindigde 
zijn dagen in eenzaamheid	il	a	fini	ses	jours	dans	la	 in eenzaamheid	il	a	fini	ses	jours	dans	la	 in eenzaamheid
solitude
eindje	bout	(m):	dat is een aardig eindje	ça	fait	une	
bonne	trotte;	de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen
ne	pas	pouvoir	joindre	les	deux	bouts;	een kort eindjekort eindjekort 	un	
petit	bout;	de deur een eindje openlaten	laisser	la	porte	
entrouverte;	met iemand een eindje oplopen	faire	un	bout	
de	chemin	avec	quelqu’un;	een eindje touw	un	bout	de	touw	un	bout	de	touw
ficelle
eindklassement	classement	(m)	final
eindlijst	liste	(v)	définitive
eindloon	dernier	salaire	(m)	perçu
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	 le		1 café	/kaafee/	(m)	1	koffie(boon):	café en grains	
ongemalen	koffie;	café en poudre	poederkoffie;	
oploskoffie;	café vert	ongebrande	koffie	2	[drank]	koffie:	
tasse à café	koffiekopje	h;	[argot]	knalpot(je	h);	arriver au 
café	aan	het	eind	van	de	maaltijd	komen;	café crème	
koffie	met	melk/room;	tasse de café	kopje	h	koffie;	café 
express	espresso(koffie);	faire le/du café	koffiezetten;	café 
filtre	filterkoffie;	café glacé	ijskoffie;	café au lait	(sterke)	
koffie	met	(veel)	melk;	marc de café	koffiedik	h;	café serré	
sterke	koffie	3	café:	café chantant	café	chantant	[café	
waar	zangers	optreden];	garçon de café	kelner	||	c’est fort 
de café dat	is	overdreven/te	dol

	 	2	café	/kaafee/	(bn,	onv)	koffiekleurig;	koffiebruin:	
(couleur)	café au lait	lichtbruin;	robe café	donkerbruine	
jurk

	 le		 	café-concert	/kaafeekõser/	(m;	mv:	cafés-concerts)	
[vero]	tingeltangel	[gelegenheid	waar	men	iets	kan	
gebruiken	en	naar	muziek	kan	luisteren]

	 le		 	caféier	/kaafeejee/	(m)	koffiestruik;	koffieplant
	 la		 	caféière	/kaafeejer/	(v)	koffieplantage
	 la		 	caféine	/kaafee·ien/	(v)	cafeïne;	coffeïne
	 	 	caféiné	/kaafee·ienee/	(bn;	v:	caféinée)	cafeïnehoudend
	 le		 	café-restaurant	/kaafeerestorrã/	(m;	mv:	cafés-	

restaurants)	café-restaurant	h

	 la		 	cafèt’	/kaafet/	(v)	cafeteria
	 le		 	café-tabac	/kaafeetaabaa/	(m;	mv:	cafés-tabacs)	±	café	h	

met	verkooppunt	van	tabakswaren
	 	 	cafeter	t3	/kaaftee/	(ov	ww)	zie 1cafter
	 la		 	cafeteria	/kaafeeteerjaa/	(v;	mv:	onveranderlijk)	zie 

cafétéria
	 la		 	cafétéria	/kaafeeteerjaa/	(v)	cafetaria
	 le		 	café-théâtre	/kaafeetee·atr/	(m;	mv:	cafés-théâtres)	

kleinkunsttheater	h

	 la		 	cafetière	/kaaftjer/	(v)	1	koffiezetapparaat	h	2	koffiekan;	
koffiepot	3	[inf]	kop;	kanis:	prendre	un	coup	sur	la	
cafetière	een	klap	op	z’n	kop	krijgen

	 le		 	cafouillage	/kaafoejaazj/	(m)	1	[inf]	warboel;	
rommeltje	h;	geknoei	h	2	[inf]	slechte	werking

	 	 	cafouillert3	/kaafoejee/	(onov	ww)	1	[inf;	van	personen]	
aanrommelen;	prutsen;	(aan)modderen	2	[inf;	van	zaken]	
slecht	lopen;	slecht	draaien

	 le/la	1	cafouilleur	/kaafoejur/	(m),	cafouilleuse	
/kaafoejeuz/	(v),	cafouilleux	/kaafoejeu/	(m),	
cafouilleuse	/kaafoejeuz/	(v)	[inf]	warhoofd	h

	 	2	cafouilleur	/kaafoejur/	(bn;	v:	cafouilleuse	/kaafoejeuz/)	
[inf]	verward;	door	elkaar;	in	de	war

	 	 	cafouilleux	/kaafoejeu/	(bn;	v:	cafouilleuse	
/kaafoejeuz/)	zie 2cafouilleur

	 le		 	cafouillis	/kaafoejie/	(m)	[inf]	janboel;	warboel;	rommel
	 	1	cafter	t3	/kaaftee/	(onov	ww)	[inf]	klikken
	 	2	cafter	t3	/kaaftee/	(ov	ww)	[inf]	verklikken
	 la		 	cage	/kaazj/	(v)	1	kooi;	hokh:	cage à lapin(s)	

konijnenhok	h;	[fig]	blokkendoos	[saaie,	gelijkvormige	
bouw];	cage à poules	kippenhok	h	[ook	fig];	[fig]	kist	
[vliegtuigje]	2	schacht;	koker;	kooi:	cage d’ascenseur	
liftkoker;	cage d’escalier	trappenhuis	h	3	[inf]	kast;	
nor;	bajes:	être en cage	in	de	kast	zitten;	achter	slot	
en	grendel	zitten;	mettre quelqu’un en cage	iemand	
opsluiten	4	[sport]	doel;	net	5	kast	[van	horloge,	enz.];	
huis	h;	omhulsel	h	6	fuik;	visnet	h	||	[anat]	cage thoracique	
borstkas

	 le		 	cageot	/kaazjoo/	(m)	kratje	h	[voor	groente,	fruit];	
mandje	h;	kistje	h

	 la		 	cagette	/kaazjet/	(v)	klein	kratje	h

	 le		 	cagibi	/kaazjiebie/	(m)	(berg)hok	h;	bergruimte;	
rommelkamer

	 la		 	cagna	/kaanjaa/	(v)	(schuil)hut
	 la		 	cagne	/kaanj/	(v)	[inf]	zie khâgne

	 le/la	1	cagneux	/kaanjeu/	(m),	cagneuse	/kaanjeuz/	(v)	[inf]	zie 
khâgneux

	 	2	cagneux	/kaanjeu/	(bn;	v:	cagneuse	/kaanjeuz/)	met	
X-benen: jambes cagneuses	X-benen	||	genoux cagneux	
knokige	knieën

	 la		 	cagnotte	/kaanjot/	(v)	1	[spel]	pot;	jackpot:	remporter la 
cagnotte	de	jackpot	winnen	2	spaargeld	h;	appeltje	h	voor	
de	dorst

	 la		 	cagoule	/kaaɡoel/	(v)	1 monniksmantel	[met	kap	waarin	
gaten	voor	ogen];	monnikskap:	cagoule de pénitent 
boetelingenkap	2	bivakmuts;	masker	h:	en cagoule	met	
een	bivakmuts	op,	gemaskerd

	 	 	cagoulé	/kaaɡoelee/	(bn;	v:	cagoulée	/kaaɡoelee/)	
met	een	bivakmuts	op	[als	masker	van	inbreker	enz.];	
gemaskerd

	 le		 	cahier	/kaajee/	(m)	1	schrift	h:	cahier de brouillon	
kladschrift	h;	cahier de correspondance	(school)rapport	h;	
cahier / d’écolier / format écolier /	schoolschrift	h;	cahier 
de papier à lettres	blok	h	schrijfpapier;	cahier	de	textes	
schoolagenda	2	katern	h	[papier] 3	notities;	memorie;	
memorandum	h	4	katern	h	[van	tijdschrift]	5	zie	cahiers	||	le 
cahier des charges	het	bestek	[van	bouwproject]

	 les		 	cahiers	/kaajee/	(mv,	m)	[in	titels]	tijdschrift	h	[enk.]
	 	 	cahin-caha	/kaa·ẽkaa·aa/	(bw)	1	hortend	en	stotend;	

moeizaam:	aller cahin-caha	voortsukkelen	2	[fig]	maar	
zozo;	niet	zo	best

	 le		 	cahot	/kaa·oo/	(m)	1	schok;	stoot	2	[fig]	schok;	
moeilijkheid;	tegenspoed	3	zie cahots

	 	 	cahotant	/kaa·otã/	(bn;	v:	cahotante	/kaa·ottãt/)	1	
hobbelig	2	hotsend;	schokkend

	 le		 	cahotement	/kaa·otmã/	(m)	gehobbel	h;	gehots	h

	 	1	cahoter	t3	/kaa·ottee/	(onov	ww)	hobbelen;	schokken
	   2	cahoter	t3	/kaa·ottee/	(ov	ww)	1	doen	hobbelen 2	[fig]	

beproeven;	kwellen:	vie cahotée	veelbewogen	leven
	 	 	cahoteux	/kaa·oteu/	(bn;	v:	cahoteuse	/kaa·otteuz/)	

hobbelig
	 les		 	cahots	/kaa·oo/	(mv,	m)	ups	en	downs;	(het)	vallen	en	

opstaan:	les cahots d’une carrière	de	wisselvalligheden	
van	een	loopbaan

	 la		 	cahute,	cahutte	/kaa·uut/	(v)	stulpje	h;	hut
	 le		 	caïd	/kaa·ied/	(m)	1	[inf]	harde	jongen;	bendeleider,	

boss:	jouer au caïd	de	baas	willen	spelen;	de	grote	jongen	
uithangen	2	[inf]	grote	baas;	bonze,	chef	3	[inf]	bolleboos;	
uitblinker,	crack	4	kaïd

	 le		 	caïeu	/kaajeu/	(m)	[plantk]	klister;	bijbol;	bolknop
	 	 	caillant	/kajã/	(bn;	v:	caillante	/kajjãt/)	[Belg-Fr]	

stervenskoud
	 la		 	caillasse	/kajjaas/	(v)	stenen;	grof	grind	h;	steenslag	h

	 	 	caillasser	t3	/kajjaasee/	(ov	ww)	stenen	gooien	naar
	 la		 	caille	/kaj/	(v)	kwartel:	[inf]	gras comme une caille	

dik,	mollig;	chaud comme une caille	warm/verhit	[door	
inspanning	of	koorts]	||	ma caille	mijn	schatje;	snoesje

	 le		 	caillé	/kajjee/	(m)	1	gestremde	melk	2 [bij	kaasbereiding]	
wrongel

	 le		 	caillebotis	/kajbottie/	(m)	1 rooster	h	[op	vloeropening];	
vlonder	[op	vochtige	vloer]	2	(houten)	vlonder;	
knuppeldam

	 le		 	caillebottis	/kajbottie/	(m)	zie caillebotis
	 	1	cailler	t3	/kajjee/	(onov	ww)	1	stremmen;	stollen;	

klonteren	2	[inf]	vernikkelen;	verkleumen;	bevriezen:	ça 
caille	het	is	(hier)	ijskoud

	 	2	cailler	t3	/kajjee/	(ov	ww)	stremmen;	doen	stollen;	doen	
klonteren

	 se		3cailler	t9	/kajjee/	(wdk	ww)	stremmen;	stollen;	klonteren	||	
on se les caille	je	vernikkelt	van	de	kou

	 la		 	caillette	/kajjet/	(v)	lebmaag
	 le		 	caillot	/kaajoo/	(m)	(bloed)stolseltje	h;	bloedprop;	

klonter(tje	h)

café
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	 l’		 	habitude	/aabietuud/	(v)	1	gewoonte;	hebbelijkheid;	
manier:	à/selon/suivant son habitude zoals	hij	gewend	is;	
gewoontegetrouw;	avoir l’habitude de faire quelque chose	
de	gewoonte	hebben	iets	te	doen;	d’habitude	gewoonlijk,	
normaal	gesproken;	par la force de l’habitude	(uit)	de	
macht	der	gewoonte;	par habitude	uit	gewoonte;	prendre/ 
contracter une habitude	een	gewoonte	aannemen;	cela 
tourne à l’habitude	dat	wordt	een	gewoonte	2	gebruik	h;	
traditie;	[mv]	zeden:	un homme d’habitudes	een	man	
van	vaste	gewoontes/van	traditie;	les habitudes du pays	
de	gebruiken	van	het	land	3	bekendheid;	ervaring:	avoir 
l’habitude des enfants	gewend	zijn	met	kinderen	om	te	
gaan	||	l’habitude est une seconde nature	±	gewoonte	is	
een	tweede	natuur

	 l’		 	habitué	/aabietuu·ee/	(m),	habituée	/aabietuu·ee/	(v)	
stamgast(e);	vaste	bezoeker

	 	 	habituel	/aabietuu·el/	(bn;	v:	habituelle	/aabietuu·el/)	
gewoon;	gebruikelijk:	c’est l’histoire habituelle/le coup	
habituel	het	is	weer	het	oude	liedje;	ce comportement ne 
lui est pas habituel zo	gedraagt	hij	zich	normaliter	niet

	 	 	habituellement	/aabietuu·elmã/	(bw)	gewoonlijk;	
doorgaans

	 	1	habituer	t3	/aabietuu·ee/	(ov	ww)	(+	à)	(ge)wennen	aan:	
être habitué à	gewend	zijn	aan	(te)

	 s’		2 habituer	t9	/aabietuu·ee/	(wdk	ww)	(+	à)	(zich	ge)-	
wennen	aan

	 la		 	hâblerie	/	’ablərie/	(v)	[form]	opschepperij;	snoeverij;	
grootspraak

	 le/la		 	hâbleur	/	’ablur/	(m),	hâbleuse	/	’ableuz/	(v)	
opschepper;	snoever;	opsnijder

	 la		 	hache	/	’aasj/	(v)	bijl;	dissel:	hache du bourreau	bijl	van	
de	scherprechter;	[fig]	visage taillé à coups de hache	grof/
hoekig	gezicht	h;	hache de guerre	strijdbijl;	[fig]	périr sous 
la hache	op	het	schavot	sterven

	 le	1	haché	/	’aasjee/	(m)	[vooral	Belgisch-Frans	(Waals)]	
gehakt	[vlees]

	 	2	haché	/	’aasjee/	(bn;	v:	hachée	/	’aasjee/)	1	gehakt:	du 
bifteck/steak haché gebraden	gehakt;	gehakte	biefstuk	2	
[fig]	hortend;	kortademig;	hakkelig:	style haché hortende	
stijl

	 le		 	hache-légumes,	hache-légume	/	’aasjleeɡuum/	(m;	
mv:	hache-légumes)	hakmes	h;	groentesnijder

	 le		 	hache-paille	/	’aasjpaj/	(m;	mv:	onv)	hakselsnijder;	
strosnijder

	 	 	hacher	t3	/	’aasjee/	(ov	ww)	1	hakken:	se faire hacher	zich	
in	de	pan	laten	hakken;	hacher fin fijnhakken;	hacher gros	
grof	hakken;	hacher menu	fijnhakken;	[fig]	hacher menu 
comme chair à pâté	fijnhakken;	[fig]	in	de	pan	hakken	
2	zwaar	beschadigen	[door	hagel	enz.]	3	[fig]	vaak	
onderbreken:	hacher ses phrases	in	korte	zinnen	spreken

	 la		 	hachette	/	’aasjet/	(v)	bijltje	h

	 le		 	hache-viande	/	’aasjvie·ãd/	(m;	mv:	onv)	gehaktmolen;	
vleesmolen

	 le		 	hachis	/	’aasjie/	(m)	[cul]	1	gehakt	h	[vlees]	2	visgehakt	h	
3	haksel	h	[van	sjalotten,	paddenstoelen,	hardgekookte	
eieren]

	 le		 	hachoir	/	’aasjwaar/	(m)	1	hakmes	h	2	gehaktmolen;	
vleesmolen	3	groentesnijder	4	hakbord	h;	hakblok	h

	 la		 	hachure	/	’aasjuur/	(v)	1	arcering 2	[fig]	streep;	kras;	lijn
	 	 	hachurer	t3	/	’aasjuuree/	(ov	ww)	arceren
	 le		 	hacker	/	’aaker/	(m)	[comp]	hacker;	computerkraker
	 le		 	haddock	/	’aadok/	(m)	[cul]	gerookte	schelvis
	 le		 	hadj	/	’aadzj/	(m)	[rel]	1 hadj	[bedevaart	naar	Mekka]	2	

hadji;	Mekkaganger
	 le		 	hadji	/	’aadzjie/	(m)	[rel]	hadji;	Mekkaganger
	 	 	hagard	/	’aaɡaar/	(bn;	v:	hagarde	/	’aaɡaard/)	1	[van	

blik,	gezicht]	wild;	woest;	verwilderd:	avoir l’air hagard	er	
verwilderd	uitzien	2	[form]	wild;	woestmakend

	 l’		 	hagiographe	/aazjjoɡraaf/	(m	en	v)	1	hagiograaf/
hagiografe;	schrijver/schrijfster	van	heiligenlevens	2	te	
lovende	biograaf/biografe

	 l’		 	hagiographie	/aazjjoɡraafie/	(v)	1	hagiografie;	
levensbeschrijving	der	heiligen	2	te	lovende	levens-
beschrijving

	 	 	haguenois	/	’aaɡnwaa/	(bn;	v:	haguenoise	/	’aaɡnwaaz/)	
[aardr]	Haags

	 le/la		 	Haguenois	/	’aaɡnwaa/	(m),	Haguenoise	/	’aaɡnwaaz/	
(v)	[aardr]	Hagenaar/Haagse

	 la		 	haie	/	’e/	(v)	1	heg;	haag;	[sport]	horde:	haie d’aubépines	
doornhaag;	[sport]	course de haies	hordeloop;	haie vive 
levende	haag	2	[fig]	rij;	haag;	kordon	h: former la haie /
faire la haie / être rangé en haie	een	erehaag	vormen 3	
hindernis;	belemmering

	 le		 	haillon	/	’ajjõ/	(m)	lomp;	vod	h	[ook	fig]:	un mendiant en 
haillons	een	in	lompen	geklede	bedelaar

	 	 	haillonneux	/	’ajjoneu/	(bn;	v:	haillonneuse	/	’ajjonneuz/)	
haveloos	gekleed;	slordig	gekleed;	in	lompen	gehuld

	 le		 	Hainaut	/	’enoo/	(m,	met	lidwoord)	[aardr]	Henegouwen	h

	 la		 	haine	/	’en/	(v)	1	haat;	afschuw;	afkeer;	hekel:	s’attirer la 
haine de quelqu’un	zich	iemands	haat	op	de	hals	halen;	
avoir / concevoir / éprouver de la haine pour quelqu’un /
quelque chose	haatgevoelens	jegens	iemand/iets	hebben;	
la haine de quelqu’un iemands	haat;	de	haat	die	men	
tegen	iemand	koestert;	en haine de / par haine	de	uit	haat	
tegen;	nourrir une haine contre quelqu’un	haatgevoelens	
tegen	iemand	koesteren;	la haine qu’il vous porte	de	haat	
die	hij	u	toedraagt;	prendre quelqu’un / quelque chose en 
haine	een	hekel	aan	iemand/iets	krijgen;	iemand/iets	gaan	
haten;	haine raciale	rassenhaat	2	zie haines

	 les		 	haines	/	’en/	(mv,	v)	haatgevoelens
	 	 	haineusement	/	’enneuzmã/	(bw)	1	hatelijk;	vol	haat	2	

uit	haat
	 	 	haineux	/	’eneu/	(bn;	v:	haineuse	/	’enneuz/)	1	

haatdragend	2	hatelijk
	 	 	hainuyer	/	’ennŵiejee/	(bn;	v:	hainuyère	/	’ennŵiejer/)	

[aardr]	Henegouws
	 le/la		 	Hainuyer	/	’ennŵiejee/	(m),	Hainuyère	/	’ennŵiejer/	(v)	

[aardr]	Henegouwer/Henegouwse
    1 haïr	t24	/	’aa·ier/	(ov	ww)	haten;	verafschuwen;	een	hekel	

hebben	aan:	je le hais de m’avoir toujours trompé	ik	haat	
hem	omdat	hij	me	altijd	bedrogen	heeft;	se faire haïr 
de tout le monde	zich	bij	iedereen	gehaat	maken,	door	
iedereen	gehaat	worden;	haïr que	[+	aanvoegende	wijs]	er	
een	hekel	aan	hebben	dat	…

	 se		2 haïr	t24	/	’aa·ier/	(wdk	ww)	1	zichzelf	haten	2	elkaar	haten
	 la		 	haire	/	’er/	(v)	[wet]	boetehemd;	boetekleed;	haren	kleed
	 	 	haïssable	/	’aa·iesaabl/	(bn)	verfoeilijk;	afschuwelijk

	 	 	haïtien	/aa·iesjẽ/	(bn;	v:	haïtienne	/aa·iesjen/)	[aardr]	
Haïtiaans

	 l’		 	Haïtien	/aa·iesjẽ/	(m),	Haïtienne	/aa·iesjen/	(v)	[aardr]	
Haïtiaan(se)

	 le		 	halage	/	’aalaazj/	(m)	(het)	jagen	[van	een	vaartuig]:	
chemin de halage	jaagpad

	 	 	halal	/	’aalaal/	(bn)	[rel]	hallal

	 Haïti m	Haïti	
uitspraak	 aa.ietie
voorzetsel	 en	op,	d’	van/uit
officiële	naam	 la République d’Haïti	Republiek	Haïti
inwoner	 Haïtien, Haïtienne	v	Haïtiaan,	Haïtiaanse v

bijv.	naamw.	 haïtien, haïtiennev	Haïtiaans
hoofdstad	 Port-au-Prince	Port-au-Prince
munt	 gourde	gourde
werelddeel	 Amérique Amerika
int.	toegangsnummer:	509		www:	.ht		auto:	RH
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	 	 	haïtien	/aa·iesjẽ/	(bn;	v:	haïtienne	/aa·iesj/	(bn;	v:	haïtienne	/aa·iesjen/)	[aardr]	
Haïtiaans
Haïtien	/aa·iesjẽ/	(m),	/	(m),	Haïtienne	/aa·iesjen/	(v)	[aardr]	
Haïtiaan(se)
alage	/	’aalaazj/	(m)	(het)	jagen	[van	een	vaartuig]:	

chemin de halage	jaagpad
alal	/	’aalaal/	(bn)	[rel]	hallal

inwoner	 Haïtien, Haïtienne 	Haïtiaan,	Haïtiaanse
bijv.	naamw.	 haïtien, haïtiennev	Haïtiaans
hoofdstad	 Port-au-Prince	Port-au-Prince
munt	 gourde	gourde
werelddeel	 Amérique Amerika
int.	toegangsnummer:	509		www:	.ht		auto:	RH
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	 der		 	Latz	(m;	2e	nvl:	Latzes;	mv:	Lätze,	Oostenrijk	Latze)	1	
lijfje	h:	jemandem eine / einen / eins vor den Latz knallen /
ballern / donnern	iemand	op	zijn	smoel	slaan;	[fig]	iemand	
op	zijn	donder	geven,	iemand	een	uitbrander	geven	2	
slabbetje	h	3	klep	[deel	van	een	klederdrachtbroek]	4	gulp;	
klep

	 das		 	Lätz·chen	(o;	2e	nvl:	Lätzchens;	mv:	Lätzchen)	slabbetje	h

	 	 	lat·zen	(ov	ww)	[fig]	lappen,	dokken
	 die				Latz·ho·se	(v)	tuinbroek;	salopette
	 	 	lau	(bn)	1	lauw;	zacht:	laues Wasser	lauw	water	2	[fig]	

lauw;	flauw;	slap	||	[reg]	für lau	voor	niets,	gratis
	 das		 	Laub	(o;	2e	nvl:	Laub(e)s;	mv:	geen	meervoud)	loof;	

gebladerte	h

	 der		 	Laub·baum	(m)	loofboom

	 die				Lau·be	(v;	2e	nvl:	Laube;	mv:	Lauben)	1	prieel	h;	
tuinhuisje	h	2 galerij	3	loge	[in	theater]	||	fertig ist die 
Laube!	klaar	is	Kees

	 der		 	Lau·ben·gang	(m)	1	pergola;	berceau	2	galerij;	
gaanderij

	 die				Lau·ben·ko·lo·nie	(v)	volkstuintjes	
	 der		 	Laub·frosch	(m)	boomkikvors
	 das		 	Laub·holz	(o)	loofhout	h

	 das		 	Laub·hüt·ten·fest	(o)	Loofhuttenfeest	h

	 die				Laub·sä·ge	(v)	figuurzaag
	 der		 	Laub·wald	(m)	loofbos	h

	 das		 	Laub·werk	(o)	1	loof	h;	gebladerte	h	2	[archit]	lo(o)f-
werk	h

	 der		 	Lauch	(m;	2e	nvl:	Lauch(e)s;	mv:	geen	meervoud)	1	look	
2	prei

	 die				Lau·er	(v;	2e	nvl:	Lauer;	mv:	geen	meervoud):	auf der 
Lauer liegen	op	de	loer	liggen;	sich auf die Lauer legen	op	
de	loer	gaan	liggen/staan

	 	 	lau·ern	(onov	ww)	1	loeren;	op	de	loer	liggen/staan:	
lauernde Gefahren	dreigende	gevaren	2	[inf]	uitkijken;	
(gespannen)	(af)wachten

	 der		 	Lauf	(m;	2e	nvl:	Laufes;	mv:	Läufe)	1	loop;	draf;	snelle	
gang:	im Lauf	rennend;	op	een	drafje 2	[sport]	serie;	
manche	3	[geen	mv]	loop;	route;	weg:	der Lauf der Dinge /
der Welt	de	loop	der	dingen	/	’s	werelds	loop;	einer Sache 
ihren freien Lauf lassen	iets	de	vrije	loop	laten;	einer Sache 
ihren Lauf lassen	een	zaak	op	zijn	beloop	laten;	alles geht 
seinen gewohnten Lauf alles	gaat	zijn	gewone	gang(etje);	
im Laufe der Woche	in	de	loop	van	de	week;	das nimmt 
seinen Lauf	dat	gaat	zijn	(gewone)	gang	4	[geen	mv]	
loop;	beweging	5	[muz]	loopje	h	6	[jacht]	poot;	loper	
7 [mil]	loop

	 die				Lauf·bahn	(v)	1	loopbaan;	carrière;	levensweg;	[astron]	
baan	2	[sport]	(loop)baan

	 das		 	Lauf·brett	(o)	loopplank
	 der		 	Lauf·bur·sche	(m)	loopjongen
	 	1	lau·fen	t74	(onov	ww,	sein)	1	lopen;	rennen;	gaan:	auf 

die Straße laufen	de	straat/weg	op	lopen;	er lief in ein 
Auto	hij	liep	tegen	een	auto	op;	gelaufen kommen komen	
aanlopen;	[inf]	jemanden laufen lassen	iemand	laten	gaan/

	 Laubbäume
der Ahorn	 de	esdoorn
die Birke	 de	berk
die Buche	 de	beuk
die Eiche	 de	eik
die Erle	 de	els
die Esche	 de	es
die Linde	 de	linde
der Obstbaum	 de	fruitboom
die Pappel	 de	populier
die Ulme	 de	iep
die Weide	 de	wilg
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	 de	 	camouflage	Tarnung	(v)
	 	 	camoufleren	1	[onopvallend	maken]	tarnen	2	[m.b.t.	

handelingen]	verschleiern,	tarnen
	 de	 	campagne	Kampagne	(v),	Feldzug	(m):	[pol]	campagne 

voeren	Wahlkampf	machen	||	een plan de campagne	[ook	
fig]	ein	Schlachtplan

	 de	 	camper	Wohnmobil	(o)
	 de	 	camping	Campingplatz	(m),	Zeltplatz	(m)

	 de	 	campingvlucht	Campingflug	(m);	(reine)	Flugreise	(v)
	 de	 	campus	Campus	(m)
	 het	 	Canada	Kanada	(o)
	 de	1	Canadees	[man]	Kanadier	(m),	[vrouw]	Kanadierin	(v)
	 	2	Canadees	(bn)	kanadisch
	 het	 	canaille	1	[gepeupel]	Gesindel	(o)	2	[vrouw]	Kanaille	(v)
	 de	 	canapé	Sofa	(o)
	 de	 	canard	Ente	(v)
	 de	 	Canarische	Eilanden	Kanarische	Inseln	(mv),	Kanaren	

(mv)
	 het	 	canasta	Canasta	(o)
	 	 	cancelen	absagen
	 de	 	candela	Candela	(v,	2e	nvl:	Candela;	mv:	Candela)
	 de	 	cannabis	Cannabis	(m,	2e	nvl:	Cannabis;	mv:	geen	

meervoud);	[neutraal]	Hanf	(m)
	 de	 	canon	Kanon	(m)
	 	 	canoniek	kanonisch:	de canonieke boeken	die	

kanonischen	Schriften;	canoniek recht	kanonisches	Recht
	 	 	canoniseren	kanonisieren
	 de	 	cantate	Kantate	(v)
	 de	 	cantharel	Pfifferling	(m)
	 de	 	cantorij	Kantorei	(v)	
	 het				canvas	Kanevas	(m)	
	 de	 	canyon	Canyon	(m)
	 het	 	canyoning	Canyoning	(o,	2e	nvl:	Canyoning(s);	mv:	

geen	meervoud)
	 de	 	cao	afk	van	collectieve arbeidsovereenkomst	Tarifvertrag	

(m)
	 de	 	cao-onderhandelingen	Tarifverhandlungen	(mv),	

Lohntarifverhandlungen	(mv)
	 de	 	cap	Reitkappe	(v)
	 	 	capabel	fähig,	befähigt:	hij is niet capabel om te rijden	er	

ist	fahruntüchtig
	 de	 	capaciteit	1	[vermogen]	Kapazität	(v);	[inhoud	vooral]	

Fassungsvermögen	(o);	[arbeidsvermogen,	kracht	vooral]	
Leistungsfähigkeit	(v)	2	[bekwaamheid]	Kapazität	
(v),	Fähigkeit	(v):	de capaciteiten voor iets hebben die	
Fähigkeiten	zu	etwas	(3e	naamval)	besitzen

	 de	 	cape	Cape	(o);	[neutraal]	Umhang	(m)	(mit	Kapuze)
	 	 	capillair	kapillar:	de capillaire buis	die	Kapillare;	het 

capillair stelsel	das	Kapillarnetz
	 de	 	capitulatie	Kapitulation	(v)
	 	 	capituleren	kapitulieren:	capituleren voor	kapitulieren	

vor	(+	3e	naamval)
	 de	 	cappuccino	Cappuccino	(m)
	 de	 	capriolen	Kapriolen	(mv):	capriolen maken	Kapriolen	

schlagen
	 de	 	capsule	Kapsel	(v);	[ruimtevaart]	Raumkapsel	(v)
	 de	 	captain	1	[sport	en	spel]	Mannschaftsführer	(m),	

Mannschaftskapitän	(m)	2	[luchtvaart]	Flugkapitän	(m)
	 de	 	capuchon	Kapuze	(v):	zijn capuchon opzetten	die	

Kapuze	hochziehen
	 de	 	cara	afk	van	chronische aspecifieke respiratoire 

aandoeningen	chronische	Atemwegserkrankung	(v)
	 	 	Caraïbisch	karibisch
	 de	 	carambole	Karambolage	(v)
	 de	 	caravan	Wohnwagen	(m),	Wohnanhänger	(m)
	 het	 	carbonpapier	Kohlepapier	(o),	Durchschreibpapier	(o);	

[Oost]	Karbonpapier	(o)
	 het	 	carboon	Karbon	(o)
	 de	 	carburateur	Vergaser	(m)
	 het	 	carcinoom	Karzinom	(o);	[neutraal]	Krebsgeschwulst	(v)
	 de	 	cardanas	Kardanwelle	(v),	Gelenkwelle	(v)
	 het	 	cardiogram	Kardiogramm	(o)
	 de	 	cardiologie	Kardiologie	(v)
	 de	 	cardioloog	Kardiologe	(m),	Herzspezialist	(m)
	 de	 	cargadoor	Schiffsmakler	(m)	
	 de	 	cariës	Karies	(v)	
	 de/het	 	carillon	Glockenspiel	(o)
	 de	 	carkit	Freisprechanlage	(v)
	 het	 	carnaval	[Rijnland]	Karneval	(m);	[Zwarte	Woud,	Mainz]	

Fastnacht	(v);	[Beieren,	Oostenrijk]	Fasching	(m):	met
    carnaval (an/zu)	Karneval

	 de	 	carnavalskraker	Karnevalsschlager	(m)
	 de	 	carnavalsvereniging	Karnevalsverein	(m)	
	 de	 	carnivoor	Karnivore	(m),	Fleischfresser	(m)	
	 de	 	carpaccio	Carpaccio	(v)
	 	 	carpoolen	eine	Fahrgemeinschaft	(v)	bilden
	 de	 	carpoolstrook	für	Fahrgemeinschaften	reservierte	

Fahrbahn	(v)
	 de	 	carport	Carport	(m)
	 de/het	 	carré	1	[vierkant]	Karree	(o),	Viereck	(o)	2	[gebak]	Linzer	

Stückchen	(o)
	 de	 	carrier	1	[vliegdekschip]	Flugzeugträger	(m)	2	

[luchtvaartmaatschappij]	Carrier	(m)
	 de	 	carrière	Karriere	(v),	Laufbahn	(v):	maatschappelijke 

carrière	sozialer	Aufstieg;	carrière maken	Karriere	machen
	 de	 	carrièrejager	Karrierist	(m);	[minder	negatief]	

Karrieremacher	(m)
	 de	 	carrièreladder	Karriereleiter	(v)	de	

carrosserie	Karosserie	(v)	de/hetcarrousel	Karussell	(o)
	 de	 	carrouselfraude	’Carrouselfraude’	(m);	±	

betrügerische	Hinterziehung	von	Umsatzsteuer	über	
mehrere	Staatsgrenzen	hinaus

	 de	 	carte	blanche	Carte	blanche	(v);	[neutraal]	

camouflage
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	 het carnaval der Karneval
Nederlands:	a	–	Duits:	e
let op:	let	ook	op	het	lidwoord!

	 Camping	

de	camping	/		 der Campingplatz / 
het	kampeerterrein	 der Zeltplatz
de	tent	 das Zelt
de	noktent	 das Hauszelt
de	iglotent	 das Igluzelt
de	koepeltent	 das Kuppelzelt
de	bungalowtent	 das Bungalowzelt / das Mannschaftszelt
de	tentstok	 die Zeltstange
de	haring	 der Hering
de	scheerlijn	 die Spannleine
de	spanner	 der Leinenspanner
de	caravan	 der Wohnwagen
de	kampeerauto	 das Wohnmobil
de	stacaravan	 das Mobilheim
de	trekkershut	 die Wanderhütte
de	receptie	 die Rezeption
de	campingwinkel	 der Campingladen
het	sanitairgebouw	 das Sanitärgebäude
de	slaapzak	 der Schlafsack
het	luchtbed	 die Luftmatratze
de	slaapmat	 die Schlafmatte
de	isolatiemat	 die Isomatte
de	stretcher	 das Feldbett
het	gaskomfoor	 der Gaskocher
de	barbecue	 der Grill
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unbeschränkte	Vollmacht	(v):	iemand carte blanche geven	
jemandem	Carte	blanche	geben,	jemandem	die	freie	Hand	
lassen

	 het	 	carter	Kurbelgehäuse	(o)	
	 het	 	cartogram	Kartogramm	(o)	
	 de	 	cartoon	Cartoon	(m)
	 de	 	cartoonist	Cartoonzeichner	(m),	Cartoonist	(m)
	 de	 	cartotheek	Kartothek	(v),	Kartei	(v)
	 de	 	cartouche	Kartusche	(v)
	 de	 	cartridge	1	[inktpatroon	voor	printer]	Tintenpatrone	(v)	

2	[tonercassette]	Tonerkassette	(v)
	 de	 	carving	[wintersport]	Carving	(o)
	 de	 	casanova	Casanova	(m)
	 het	 	casco	1	[schip	met	uitrusting]	Kasko	(m)	2	[romp]	Rumpf	

(m)
	 de	 	casestudy	Fallstudie	(v)
	 de	1	cash	Bargeld	(o)
	 	2	cash	(bw)	bar:	cash betalen	(in)	bar	zahlen/bezahlen
	 het	 	cashdividend	Bardividende	(v)
	 	 	cashen	cashen
	 de	 	cashewnoot	Cashewnuss	(v)
	 de	 	cashflow	Cash-flow	(m)
	 het	 	casino	1	[gokpaleis]	Kasino	(o),	Spielkasino	(o):	naar het 

casino gaan	ins	Kasino	gehen	2	[brood]	Kastenbrot	(o)
	 de	 	cassatie	Kassation	(v):	cassatie aantekenen	Revision	

einlegen;	het hof van cassatie	der	Kassationshof; in 
cassatie gaan	in	die	Revision	gehen;	het beroep in 
cassatie	der	Revisionsantrag;	het middel van cassatie der	
Revisionsgrund

	 de	 	casselerrib	Kasseler	(o),	Kasseler	Rippe(n)speer	(m)
	 de	 	cassette	Kassette	(v);	[voor	tafelgerei]	Besteckkasten	

(m)	
	 het	 	cassettebandje	Kassette	(v)
	 de	 	cassettedeck	Kassettendeck	(o)
	 de	 	cassetterecorder	Kassettenrekorder	(m)
	 de	 	cassis	schwarze(r)	Johannisbeersaft	(m)
	 de	 	cast	Rollenbesetzung	(v),	Rollenverteilung	(v)
	 de	 	castagnetten	Kastagnetten	(mv)
	 de	 	casting	Besetzung	(v)
	 het	 	castingbureau	Casting-Agentur	(v)
	 de	 	castraat	Kastrierte(r)	(m);	Entmannte(r)	(m),	

Verschnittene(r)	(m)
	 de	 	castratie	Kastration	(v);	Entmannung	(v)	castreren	

kastrieren;	entmannen	casual	casual,	Freizeit-
	 de	 	casus	1	[naamval]	Kasus	(m)	2	[geval]	Fall	(m): in casu	

im	vorliegenden	Fall
	 de	 	catacombe	Katakombe	(v)
	 de	 	Catalaan	[man]	Katalane	(m),	[vrouw]	Katalanin	(v)
	 	 	Catalaans	katalanisch
	 	 	catalogiseren	katalogisieren
	 de	 	catalogus	Katalog	(m)
	 de	 	catalogusprijs	Katalogpreis	(m)
	 het	 	Catalonië	Katalonien	(o,	2e	nvl:	Kataloniens,	met	

bepaling	vaak	Katalonien;	mv:	geen	meervoud)
		 de	 	catamaran	Katamaran	(m+o)
	 	 	catastrofaal	katastrophal:	een lawine met catastrofale 

gevolgen	eine	Lawinenkatastrophe
	 de	 	catastrofe	Katastrophe	(v):	een catastrofe trof het land	

eine	Katastrophe	brach	über	das	Land	herein
	 de	 	catcher	1	[vanger]	Fänger	(m)	2	[worstelaar]	Catcher	

(m)
	 de	 	catechese	Katechese	(v),	Katechisation	(v)
	 de	 	catechisatie	Konfirmandenunterricht	(m)
	 de	 	catechismus	Katechismus	(m,	mv:	Katechismen)
	 de	 	categorie	Kategorie	(v)
	 	 	categorisch	kategorisch:	iets categorisch weigeren	

etwas	kategorisch	ablehnen
	 	 	categoriseren	kategorisieren;	einordnen

	 de	 	catering	Catering	(o,	mv:	geen	meervoud);	[algemener]	
Verpflegung	(v):	de catering verzorgen	das	Catering	
machen;	[algemener]	für	die	Verpflegung	sorgen

	 het	 	cateringbedrijf	Cateringfirma	(v,	2e	nvl:	
Cateringfirma;	mv:	Cateringfirmen);	Cateringunternehmen	
(o)

	 de	 	catwalk	Catwalk	(m);	[neutraal]	Laufsteg	(m)
	 	 	causaal	kausal,	Kausal-:	het causaal verband	der	

Kausalzusammenhang
	 de	 	causaliteit	Kausalität	(v)
	 de	 	cautie	Kaution	(v):	een cautie stellen	eine	Kaution	

hinterlegen
	 de	 	cavalerie	1 [ruiterij]	Kavallerie	(v)	2 [wapen]	

Panzertruppe	(v)
	 de	 	cavalerist	1	[ruiter]	Kavallerist	(m)	2	[militair]	Soldat	

(m)	der	Panzertruppe
	 de	 	cavalier	Kavalier	(m)
	 de	 	cavia	Meerschweinchen	(o)
	 de	 	cayennepeper	Cayennepfeffer	(m)
	 	1	cc	(afk)	afk	van	copie conforme	cc	(carbon	copy),	gleich	

lautende	Kopie/Abschrift
	 	2	cc	(symbool)	[inhoudsmaat]	ccm
	 	 	cc’en	als	CC	schicken
	 de	 	cd	CD	(v)	(afk	van	Compactdisc)

	 de	 	cd-brander	[apparaat]	CD-Brenner	(m)
	 de	 	cd-r	afk	van	compact disc recordable	CD-R	(v)	(afk	van	

compact disc recordable)
	 de	 	cd-rom	CD-ROM	(v)
	 de	 	cd-romspeler	CD-ROM-Laufwerk	(o)
	 de	 	cd-rw	afk	van	compact disc rewritable	CD-RW	(v)	(afk	

van	compact disc rewritable)
	 de	 	cd-single	CD-Single	(v,	2e	nvl:	CD-Single;	mv:	

CD-Single(s))
	 de	 	cd-speler	CD-Spieler	(m),	CD-Player	(m)
	 de	 	ceder	Zeder	(v)
	 het	 	cederhout	Zedernholz	(o)
	 de	 	cedille	Cedille	(v)
	 de	 	ceintuur	Gürtel	(m)
	 de	 	cel	Zelle	(v):	[fig]	hij heeft een jaar cel gekregen	er	hat	ein	

Jahr	Einzelhaft	bekommen;	natte cel Nasszelle
	 de	 	celdeling	Zellteilung	(v)
	 de	 	celgenoot	Zellengenosse	(m)
	 het	 	celibaat	Zölibat	(o,	religie	mannelijk):	in celibaat leven 

im	Zölibat	leben
	 	 	celibatair	zölibatär
	 de	 	cellist	[man]	Cellist	(m),	[vrouw]	Cellistin	(v)
	 de	 	cello	Cello	(o,	mv:	ook	Celli)
	 het	 	cellofaan	Cellophan	(o),	Zellophan	(o)
	 de	 	cellulitis	Zellulitis	(v,	2e	nvl:	Zellulitis;	mv:	Zellulitiden)
	 het	1	celluloid	Zelluloid	(o)
	 	2	celluloid	(bn)	Zelluloid-,	zelluloid-
	 de	 	cellulose	1	[celstof]	Zellulose	(v) 2	[grondstof]	Zellstoff	

(m)
	 de	 	Celsius	Celsius:	vijf graden Celsius	fünf	Grad	Celsius
	 de	 	celstraf	Einzelhaft	(v)
	 de/het	 	cement	Zement	(m):	cement aanmaken	Zement	

anrühren;	snelhardend cement	schnell	bindender	Zement
	 	1	cementen	(bn)	Zement-:	de cementen vloer	der	

Zement(fuß)boden
	 	2	cementen	(ov	ww)	zementieren
	 de	 	cementmolen	Betonmischer	(m)
	 de	 	censor	1	[ambtenaar]	Zensor	(m)	2	[recensent]	Kritiker	

(m)
	 	 	censureren	zensieren;	[Oost,	Zwi]	zensurieren

censureren
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	 cd CD
Nederlands:	met	kleine	letters	–	Duits:	met	hoofdletters

celluloid	(bn)	Zelluloid-,	zelluloid-
cellulose 1	[celstof]	Zellulose	(v) 2	[grondstof]	Zellstoff	
(m)
Celsius	Celsius:	vijf graden Celsius	fünf	Grad	Celsius
celstraf	Einzelhaft	(v)
cement	Zement	(m):	cement aanmaken	Zement	
anrühren;	snelhardend cementsnelhardend cementsnelhardend 	schnell	bindender	Zement cement	schnell	bindender	Zement cement
cementen	(bn)	Zement-:	de cementen vloer	der	vloer	der	vloer
Zement(fuß)boden
cementen	(ov	ww)	zementieren
cementmolen	Betonmischer	(m)
censor 1	[ambtenaar]	Zensor	(m)	2	[recensent]	Kritiker	
(m)
censureren	zensieren;	[Oost,	Zwi]	zensurieren
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	 der	 	Last·esel	(m)	pakezel;	lastezel	[ook	fig]
	 der	 	Last·fah·rer	(m)	vrachtwagenchauffeur
	 	 	läs·tig	(bn)	lastig;	hinderlijk;	vervelend;	naar:	jemandem 

lästig fallen	iemand	lastigvallen; der Rauch ist mir lästig	de	
rook	stoort/hindert	me

	 die	 	Las·tig·keit	(v;	2e	nvl:	Lastigkeit;	mv:	geen	meervoud)	
ligging;	gedrag	h	[wegens	de	lading]

	 der	 	Las·ting	(m;	2e	nvl:	Lastings;	mv:	Lastings)	everlast;	
evalist	[stof]

	 der	 	Last·kahn	(m)	vrachtschip	h;	aak
	 der	 	Last·kraft·wa·gen	(m)	vrachtwagen
	 der	 	Last·kran	(m)	hijskraan
	 das	 	Last·schiff	(o)	vrachtschip	h

	 die	 	Last·schrift	(v)	1	debitering	2 debetnota	3	(geldverkeer	
door)	automatische	afschrijving

	 die	 	Last·schrift-Ein·zugs·er·mäch·ti·gung	(v)	
incassomachtiging

	 das	 	Last·schrift·ver·fah·ren	(o)	betaling	door	
automatische	afschrijving

	 die	 	Last·spit·ze	(v)	periode	van	maximaal	energieverbruik	
[m.b.t.	krachtcentrale];	piek

	 das	 	Last·tier	(o)	lastdier	h

	 der	 	Last·trä·ger	(m)	(last)drager;	kruier
	 der		 	Last·wa·gen	(m)	vrachtwagen
	 der		 	Last·wa·gen·fah·rer	(m)	vrachtwagenchauffeur;	

vrachtrijder
	 der		 	Last·zug	(m)	vrachtwagencombinatie
	 die				La·sur·far·be	(v)	1	lazuurverf	2	lazuurkleur	
	 	 	las·ziv	(bn)	1	[form]	lascief;	wulps	2	[form]	dubbelzinnig;	

schuin
	 das		 	La·tein	(o;	2e	nvl:	Lateins;	mv:	geen	meervoud)	Latijn	h:	

mit seinem Latein am/zu Ende sein	aan	het	eind	van	zijn	
Latijn	zijn

	 das		 	La·tein·ame·ri·ka	(o)	Latijns-Amerika	h

	 	 	la·tei·nisch	(bn)	Latijns
	 der		 	La·tein·leh·rer	(m)	leraar	Latijn
	 	 	la·tent	(bn)	[form]	latent	[ook	geneeskunde];	verborgen
	 	 	la·te·ral	(bn)	lateraal;	zijdelings	(gelegen)
	 die				La·ter·ne	(v;	2e	nvl:	Laterne;	mv:	Laternen)	1	lantaarn	

[ook	architectuur];	lampion:	[fig]	jemanden/etwas mit der 
Laterne suchen können	iemand/iets	met	een	lantaarntje	
moeten	zoeken	2	bles	[van	huisdier]

	 der		 	La·ter·nen·pfahl	(m)	lantaarnpaal
	 der		 	La·ter·nen·um·zug	(m)	lampionoptocht
	 	 	la·ti·ni·sie·ren	(ov	ww)	latiniseren;	verlatijnsen
	 das		 	La·ti·num	(o;	2e	nvl:	Latinums;	mv:	geen	meervoud)	

examen	h	in	Latijn:	großes Latinum	groot	examen	Latijn	
[na	8	of	9	jaar	Latijn];	kleines Latinum klein	examen	Latijn	
[na	3	jaar	Latijn]

	 die	 	La·tri·ne	(v;	2e	nvl:	Latrine;	mv:	Latrinen)	1	latrine;	pot	2	
[inf;	pej]	kletspraatje	h;	(ge)roddel

	 die	 	Lat·sche	(v;	2e	nvl:	Latsche;	mv:	Latschen)	1	[vnl	mv;	inf]	
slof:	aus den Latschen kippen	van	de	sokken	gaan;	steil	
achteroverslaan	2 [plantk]	kruipden

	 	1	lat·schen	(onov	ww,	sein)	sloffen
	 	2	lat·schen	(ov	ww)	[reg]	een	oorveeg/oorvijg	geven
	 der		 	Lat·schen	(m;	2e	nvl:	Latschens;	mv:	Latschen;	meestal	

mv)	[inf]	zie	Latsche
	 die				Lat·schen·kie·fer	(v)	zie	Latsche
	 die				Lat·te	(v;	2e	nvl:	Latte;	mv:	Latten)	1	lat:	[sport]	lange 

Latten	ski’s;	(lange)	latten	2	[inf]	hele	hoop;	(hele)	(was)
lijst	3	[inf]	lul;	lat;	fluit

	 die				Lat·ten·kis·te	(v)	krat	h;	lattenkist
	 der		 	Lat·ten·schuss	(m)	[sport]	schot	h	tegen/op	de	lat
	 der		 	Lat·ten·ver·schlag	(m)	lattenbeschot	h;	beschot	h	van	

latwerk
	 der		 	Lat·ten·zaun	(m)	(houten)	hek	h;	(houten)	schutting
	 der		 	Lat·tich	(m;	2e	nvl:	Lattichs;	mv:	Lattiche)	[plantk]	latuw

	 der		 	Latz	(m;	2e	nvl:	Latzes;	mv:	Lätze,	Oostenrijk	Latze)	1	
lijfje	h:	jemandem eine / einen / eins vor den Latz knallen /
ballern / donnern	iemand	op	zijn	smoel	slaan;	[fig]	iemand	
op	zijn	donder	geven,	iemand	een	uitbrander	geven	2	
slabbetje	h	3	klep	[deel	van	een	klederdrachtbroek]	4	gulp;	
klep

	 das		 	Lätz·chen	(o;	2e	nvl:	Lätzchens;	mv:	Lätzchen)	slabbetje	h

	 	 	lat·zen	(ov	ww)	[fig]	lappen,	dokken
	 die				Latz·ho·se	(v)	tuinbroek;	salopette
	 	 	lau	(bn)	1	lauw;	zacht:	laues Wasser	lauw	water	2	[fig]	

lauw;	flauw;	slap	||	[reg]	für lau	voor	niets,	gratis
	 das		 	Laub	(o;	2e	nvl:	Laub(e)s;	mv:	geen	meervoud)	loof;	

gebladerte	h

	 der		 	Laub·baum	(m)	loofboom

	 die				Lau·be	(v;	2e	nvl:	Laube;	mv:	Lauben)	1	prieel	h;	
tuinhuisje	h	2 galerij	3	loge	[in	theater]	||	fertig ist die 
Laube!	klaar	is	Kees

	 der		 	Lau·ben·gang	(m)	1	pergola;	berceau	2	galerij;	
gaanderij

	 die				Lau·ben·ko·lo·nie	(v)	volkstuintjes	
	 der		 	Laub·frosch	(m)	boomkikvors
	 das		 	Laub·holz	(o)	loofhout	h

	 das		 	Laub·hüt·ten·fest	(o)	Loofhuttenfeest	h

	 die				Laub·sä·ge	(v)	figuurzaag
	 der		 	Laub·wald	(m)	loofbos	h

	 das		 	Laub·werk	(o)	1	loof	h;	gebladerte	h	2	[archit]	lo(o)f-
werk	h

	 der		 	Lauch	(m;	2e	nvl:	Lauch(e)s;	mv:	geen	meervoud)	1	look	
2	prei

	 die				Lau·er	(v;	2e	nvl:	Lauer;	mv:	geen	meervoud):	auf der 
Lauer liegen	op	de	loer	liggen;	sich auf die Lauer legen	op	
de	loer	gaan	liggen/staan

	 	 	lau·ern	(onov	ww)	1	loeren;	op	de	loer	liggen/staan:	
lauernde Gefahren	dreigende	gevaren	2	[inf]	uitkijken;	
(gespannen)	(af)wachten

	 der		 	Lauf	(m;	2e	nvl:	Laufes;	mv:	Läufe)	1	loop;	draf;	snelle	
gang:	im Lauf	rennend;	op	een	drafje 2	[sport]	serie;	
manche	3	[geen	mv]	loop;	route;	weg:	der Lauf der Dinge /
der Welt	de	loop	der	dingen	/	’s	werelds	loop;	einer Sache 
ihren freien Lauf lassen	iets	de	vrije	loop	laten;	einer Sache 
ihren Lauf lassen	een	zaak	op	zijn	beloop	laten;	alles geht 
seinen gewohnten Lauf alles	gaat	zijn	gewone	gang(etje);	
im Laufe der Woche	in	de	loop	van	de	week;	das nimmt 
seinen Lauf	dat	gaat	zijn	(gewone)	gang	4	[geen	mv]	
loop;	beweging	5	[muz]	loopje	h	6	[jacht]	poot;	loper	
7 [mil]	loop

	 die				Lauf·bahn	(v)	1	loopbaan;	carrière;	levensweg;	[astron]	
baan	2	[sport]	(loop)baan

	 das		 	Lauf·brett	(o)	loopplank
	 der		 	Lauf·bur·sche	(m)	loopjongen
	 	1	lau·fen	t74	(onov	ww,	sein)	1	lopen;	rennen;	gaan:	auf 

die Straße laufen	de	straat/weg	op	lopen;	er lief in ein 
Auto	hij	liep	tegen	een	auto	op;	gelaufen kommen komen	
aanlopen;	[inf]	jemanden laufen lassen	iemand	laten	gaan/

Lastesel
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	 Laubbäume
der Ahorn	 de	esdoorn
die Birke	 de	berk
die Buche	 de	beuk
die Eiche	 de	eik
die Erle	 de	els
die Esche	 de	es
die Linde	 de	linde
der Obstbaum	 de	fruitboom
die Pappel	 de	populier
die Ulme	 de	iep
die Weide	 de	wilg
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lopen,	iemand	vrijlaten;	leer laufen	leeglopen;	[techn]	
onbelast	lopen;	[fig]	onproductief	zijn;	[fig]	freewheelen	
2	lopen;	in	beweging	zijn;	zich	voortbewegen;	aanstaan:	
das Schiff ist auf Grund gelaufen	het	schip	is	aan	de	grond	
gelopen;	der Fernseher lief	de	tv	stond	aan	3 lopen;	
stromen;	vloeien;	lekken	4	lopen;	verlopen;	een	verloop	
hebben;	zich	afspelen:	das Geschäft läuft	de	zaak	loopt	
goed;	das läuft ins Geld	dat	loopt	in	de	papieren;	etwas 
ist gelaufen	iets	is	voorbij/	afgelopen;	iets	is	achter	de	
rug;	iets	heeft	geen	zin	meer;	alles, was da zwischen ihnen 
gelaufen ist	alles	wat	er	zich	tussen	hen	afgespeeld	heeft	
5	lopen;	geldig	zijn;	bestaan:	das Konto läuft auf meinen 
Namen	de	rekening	staat	op	mijn	naam 6	draaien	[film]

	 	2	lau·fen	t74	(ov	ww,	meestal	sein)	lopen:	Rollschuh laufen	
rolschaatsen; du bist einen Umweg gelaufen!	je	hebt	een	
omweg	gemaakt!

	 sich	3	lau·fen	t74	(wdk	ww)	lopen:	es läuft sich hier gut	het	is	
hier	prettig	lopen

	 	 	lau·fend	(bn)	1	lopend:	das laufende Meter	de/per	
strekkende	meter	2	doorlopend;	voortdurend;	gestaag:	
die laufende Nummer	het	doorlopende	nummer	||	auf 
dem Laufenden sein / bleiben	op	de	hoogte	zijn	/	bijblijven;	
mit einer Sache auf dem Laufenden sein	met	iets	bij	zijn;	
jemanden auf dem Laufenden halten (über eine Sache)	
iemand	op	de	hoogte	houden	(van	iets)

	 	 	lau·fen·las·sen	(ov	ww),	lau·fen	las·sen	(ov	ww)	zie 
1laufen

	 der		 	Läu·fer	(m;	2e	nvl:	Läufers;	mv:	Läufer)	1	loper	[ook	
tapijt];	hardloper	2 [schaken]	loper	3	[sport]	midden(veld)
speler	4	[techn]	rotor	5 [archit]	strekse	steen	6	[landb]	
loopvarken	h

	 die				Lau·fe·rei	(v;	2e	nvl:	Lauferei;	mv:	Laufereien)	geloop	h

	 das		 	Lauf·feu·er	(o)	1	loopvuur	h	2	[fig]:	sich wie ein 
Lauffeuer verbreiten	zich	als	een	lopend	vuurtje	
verspreiden

	 die				Lauf·flä·che	(v)	loopvlak	h

	 die				Lauf·frist	(v)	looptijd
	 der		 	Lauf·gang	(m)	1	passage;	doorgang 2	gang;	gangway	3	

loopgang	4	gang;	tunnel;	sluis
	 das		 	Lauf·git·ter	(o)	(baby)box;	loophek	h

	 der		 	Lauf·gra·ben	(m)	loopgraaf
	 	 	läu·fig	(bn)	loops
	 die				Lauf·kat·ze	(v)	[techn]	loopkat
	 die				Lauf·kund·schaft	(v)	losse/wisselende	clientèle/

klandizie;	gaande	en	komende	klanten
	 die				Lauf·ma·sche	(v)	ladder	[in	kousen]
	 der		 	Lauf·pass	(m):	den Laufpass bekommen / erhalten	de	

laan	uitgestuurd	worden;	de	bons	krijgen;	jemandem den 
Laufpass geben	iemand	de	laan	uitsturen;	iemand	zijn	
congé	/	de	bons	geven

	 die	 	Lauf·schrift	(v)	1	lopende	lichtreclame	2	(lopende)	
lichtkrant

	 der		 	Lauf·schritt	(m)	looppas:	[mil]	im	Laufschritt, marsch, 
marsch!	looppas,	mars!

	 der		 	Lauf·stall	(m)	box;	loophek	h

	 der		 	Lauf·steg	(m)	plankier;	loopplank	[podium]
	 der		 	Lauf·vo·gel	(m)	loopvogel
	 das		 	Lauf·werk	(o)	1	loopwerk	h	2	[inf;	scherts]	onderstel	h	

[benen]	3	[comp]	drive;	station	h

	 die				Lauf·zeit	(v)	1	looptijd	2	[sport]	(neergezette)	tijd
	 der		 	Lauf·zet·tel	(m)	1	circulaire;	rondschrijven	h;	

rondzendbrief	2	werkbriefje	h	3	ontvangstbewijs	h

	 die	 	Lau·ge	(v;	2e	nvl:	Lauge;	mv:	Laugen)	1	loog	+h	2	[alg]	
sop	h

	 	 	lau·gen	(ov	ww)	logen
		 das	 	Lau·gen·bad	(o)	loogbad	h

	 	 	lau·gig	(bn)	loogachtig
	 die	 	Lau·heit	(v;	2e	nvl:	Lauheit;	mv:	geen	meervoud)	

1	lauwheid;	het	lauwwarm	zijn	2	[fig]	lauwheid;	
onverschilligheid;	slapheid

	 die	 	Lau·ne	(v;	2e	nvl:	Laune;	mv:	Launen)	1	humeur	h;	luim;	
stemming;	bui:	bei / in Laune sein	goedgehumeurd	zijn;	
in	een	goede	bui	/	goed	humeur	zijn;	guter / schlechter 
Laune sein	goedgehumeurd	/	slechtgehumeurd	zijn;	
goedgeluimd	/	slechtgeluimd	zijn	2	[vnl	mv]	gril;	kuur;	nuk:	
aus einer Laune heraus	bij	wijze	van	/	als	gril;	zomaar

	 	 	lau·nen·haft	(bn)	1	grillig;	wispelturig	2	humeurig;	
nukkig

	 	 	lau·nig	(bn)	grappig;	luimig;	lollig
	 	 	lau·nisch	(bn)	1	nukkig;	humeurig	2	grillig;	wispelturig
	 die	 	Laus	(v;	2e	nvl:	Laus;	mv:	Läuse)	luis	||	[inf,	fig]	jemandem 

eine Laus in den Pelz setzen	iemand	in	een	lastig	parket	
brengen,	iemand	last	bezorgen;	iemands	achterdocht	/
argwaan	wekken;	jemandem ist eine Laus über die Leber 
gelaufen / gekrochen	iemand	zit	iets	dwars;	iemand	heeft	
een	rotbui/rothumeur

	 der	 	Laus·bub	(m;	2e	nvl:	Lausbuben;	mv:	Lausbuben)	
kwajongen;	aap

	 	 	laus·bu·ben·haft	(bn)	kwajongensachtig
	 der		 	Laus·bu·ben·streich	(m)	kwajongensstreek
	 	 	lau·schen	(onov	ww,	met	3e	nvl)	1	luisteren:	er lauschte 

auf das Geräusch des Autos	hij	luisterde	scherp	/gespannen	
naar	het	geluid	van	de	auto	2	afluisteren

	 der	 	Lau·scher	(m;	2e	nvl:	Lauschers;	mv:	Lauscher) 1	
luistervink;	spion	2	[vnl	mv;	jacht]	oor	h	[van	wild]

	 	 	lau·schig	(bn)	knus;	intiem;	behaaglijk
	 der	 	Lau·se·ben·gel	(m)	[inf]	kwajongen;	rakker
	 	 	lau·sen	(ov	ww)	1	luizen;	luizen	afvangen 2	[inf]	afzetten;	

plukken	||	[inf]	ich denk(e), mich laust der Affe!	nu	breekt	
mijn	klomp!;	ik	sta	paf!

	 	 	lau·sig	(bn)	1	[inf]	beroerd;	armzalig;	rot;	naar	2	[inf]	
armzalig;	nietig;	gering	3	[inf;	bw]	verdomd;	gemeen;	erg	
[als	versterking]

	 	1	laut	(bn)	luid(ruchtig);	lawaaierig;	druk;	[als	bijwoord	
ook]	hardop:	laut lesen	hardop	lezen;	laut sein	lawaai	
maken;	sei nicht so laut!	maak	niet	zoveel	lawaai!;	eine 
laute Straße	een	drukke	straat/weg;	[fig]	laut werden	
bekend/ruchtbaar	worden;	eine laute Wohnung	een	
gehorige	woning;	Stimmen wurden laut er	gingen	
stemmen	op;	Gerüchte wurden laut er	rezen	geruchten

	 	2	laut	+2,3	(vz)	volgens;	krachtens: laut Grundgesetz / Vertrag	
volgens	/	de	grondwet	/	het	contract

	 der		 	Laut	(m;	2e	nvl:	Laut(e)s;	mv:	Laute)	1	klank	2	geluid	h:	
Laut geben aanslaan;	een	seintje	geven;	verraden,	klikken;	
ich gab keinen Laut von mir	ik	gaf	geen	kik	3	uitroep;	kreet

	 die	 	Laut·bil·dung	(v)	klankvorming;	articulatie
	 die	 	Lau·te	(v;	2e	nvl:	Laute;	mv:	Lauten)	luit
	 	 	lau·ten	(onov	ww)	1	luiden:	das Urteil lautet auf eine 

Woche Gefängnis	het	vonnis	luidt	een	week	gevangenis	
2	[form]	klinken	3	[ov	ww;	taalk]	uitspreken;	articuleren	
||	das Geschäft lautet auf den Namen X	de	zaak	staat	op	
naam	van	X	

	 	1	läu·ten	(onov	ww)	1	luiden:	[fig]	ich habe davon läuten 
hören / gehört	ik	heb	daar	wel	(eens)	van	gehoord;	ik	
heb	daar	wel	iets	van	opgevangen	2	[voornamelijk	
Z-Du,	Oost]	bellen:	es läutet	er	wordt	gebeld; nach der 
Schwester läuten	(om)	de	verpleegster	bellen;	das Telefon 
läutet	de	telefoon	rinkelt/gaat

	 	2 läu·ten	(ov	ww)	luiden
	 der	 	Lau·te·nist	(m;	2e	nvl:	Lautenisten;	mv:	Lautenisten)	

luitenist;	luitspeler
	 	1	lau·ter	(bn)	1	zuiver;	louter;	echt;	puur	2	oprecht
	 	2	lau·ter	(bn,	onverbogen)	louter;	allemaal;	enkel	

en	alleen;	puur:	vor lauter Freude	van	pure	vreugde/
blijdschap

	 die	 	Lau·ter·keit	(v;	2e	nvl:	Lauterkeit;	mv:	geen	meervoud)	

Lauterkeit
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	 	 läu·ten	(onov	ww)	1	luiden:	[fig]	ich habe davon läuten 
hören / gehört	ik	heb	daar	wel	(eens)	van	gehoord;	ik	gehört	ik	heb	daar	wel	(eens)	van	gehoord;	ik	gehört
heb	daar	wel	iets	van	opgevangen	2	[voornamelijk	
Z-Du,	Oost]	bellen:	es läutet	er	wordt	gebeld; läutet	er	wordt	gebeld; läutet nach der 
Schwester läuten	(om)	de	verpleegster	bellen;	das Telefon
läutet	de	telefoon	rinkelt/gaatläutet	de	telefoon	rinkelt/gaatläutet

	 	2 läu·ten	(ov	ww)	luiden
der	 	Lau·te·nist	(m;	2e	nvl:	Lautenisten;	mv:	Lautenisten)	

luitenist;	luitspeler
	 	1lau·ter	(bn)	1	zuiver;	louter;	echt;	puur	2	oprecht
	 	2lau·ter	(bn,	onverbogen)	louter;	allemaal;	enkel	

en	alleen;	puur:	vor lauter Freude	van	pure	vreugde/
blijdschap

die	 	Lau·ter·keit	(v;	2e	nvl:	Lauterkeit;	mv:	geen	meervoud)	
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 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden Middelgroot woordenboek 

 Duits 
 Nederlands 

ervaring 
in taal

• v
oorpro

efje • voorpro
ef

je

• v
oorpro

efje • voorpro
ef

je

• v
oorpro

efje • voorpro
ef

je

• v
oorpro

efje • voorpro
ef

je

• v
oorpro

efje • voorpro
ef

je

Een vernieuwde reeks Van Dale 
Middelgrote woordenboeken!

Na ruim 9 jaar hebben we de boeken grondig herzien. We hebben verouderde 

begrippen verwijderd en vooral veel nieuwe woorden en actuele voorbeeld-

zinnen toegevoegd. Ook hebben we de vormgeving onder de loep genomen.

 

De Van Dale Middelgrote woordenboeken worden door docenten aanbevolen 

voor de boekenlijst. Ze zijn de beste keuze voor gevorderde gebruikers om 

goed Nederlands, Engels, Frans of Duits te begrijpen, spreken en schrijven.

 

Deze brochure van de nieuwe Van Dale Middelgrote woordenboeken 

Nederlands, Engels, Frans en Duits bevat van elk van de zeven delen een 

voorproefje.

 

•  Veel nieuwe woorden, betekenissen, vertalingen en voorbeelden

•  Nu mét lidwoorden - superduidelijk, vóór het trefwoord!

•  Gidswoorden in kleur voor makkelijker vinden

•  Informatie over grammatica, voor correct taalgebruik

•  Extra: informatieve kaders

 

De nieuwe Van Dale Middelgrote woordenboeken verschijnen in maart 2015.
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De meeste puzzelwoorden in één boek, voor de 
gevorderde puzzelaar

Het Van Dale Dr. Verschuyl Middelgroot puzzelwoordenboek bevat de 
meeste puzzelwoorden in één boek, ook voor moeilijkere puzzels – een 
absolute must voor iedere puzzelaar en liefhebber van fi lippines, kruis-
woordraadsels, doorlopers, kennispuzzels en cryptogrammen!

Compleet
• Meer dan 350.000 vragen en antwoorden
• Rubrieken voor sneller vinden. Zoals bloemen en planten, zoog-
 dieren, muziekinstrumenten, acteurs, popzangers, voetballers,   
 televisiepresentatrices, jongensnamen, meisjesnamen en nog 
 veel meer…
 
Actueel
• Geheel geactualiseerd, met woorden en omschrijvingen waarmee   
 de nieuwste puzzels opgelost kunnen worden

Handig
• Heldere lay-out
• Rubrieken in opvallende kaders
• Snelvindsysteem om de oplossing snel en makkelijk te vinden

Dr. Verschuyl is de onbetwiste autoriteit in de puzzelwereld. In de 
Van Dale Dr. Verschuyl Puzzelbibliotheek zijn verkrijgbaar:

• Groot puzzelwoordenboek: het grootste puzzelnaslagwerk, twee   
 delen met meer dan 500.000 vragen en antwoorden
• Middelgroot puzzelwoordenboek: voor de gevorderde puzzelaar,   
 met 350.000 vragen en antwoorden
• Puzzelwoordenpocket: handig voor onderweg, met meer dan 
 200.000 vragen en antwoorden
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