apenstaartje
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het apenstaartje (twee apenstaartjes) Een

de appelﬂap (twee appelﬂappen) Een ap-

apenstaartje is een tekentje dat voorkomt in e‑mailadressen. Het ziet eruit
als de letter a met een staart eromheen.

pelﬂap is een schijf appel met beslag
eromheen. Hij is in hete olie gebakken.

het aperitief (twee aperitieven) Een aperi-

tief is een drankje met alcohol dat voor
het eten gedronken wordt. Kijk ook bij:
alcohol

de apostel (twee apostelen of apostels) Een

apostel is één van de twaalf leerlingen
van Jezus, die bijna altijd bij hem waren.
de apotheek

aapooteek (twee apotheken) Een apotheek is een winkel waar
je medicijnen kunt kopen, zoals pillen,
poeders en drankjes.

de app

ep (twee apps) Een app is een
klein programmaatje voor een mobiele
telefoon of tablet.

het apparaat (twee apparaten) Een appa-

raat is een kleine machine die vaak op
stroom werkt. Je kunt er dingen sneller
of beter mee doen dan met de hand.
Mannen scheren zich met een scheerapparaat. Oma heeft een gehoorapparaat.
de apparatuur Apparatuur, dat zijn ap-

paraten die bij elkaar horen. Om een
tv-programma te maken is er bijvoorbeeld allerlei apparatuur nodig, zoals
camera’s en microfoons.
het appartement (twee appartementen)

Een appartement is een woning in een
gebouw waar ook andere mensen wonen, bijvoorbeeld in een ﬂat.
de appel (twee appelen of appels) Een ap-

pel is een ronde vrucht met een klokhuis en stevig vruchtvlees.
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de appelmoes (ook: het appelmoes) Ap-

pelmoes bestaat uit gekookte appels
die zijn ﬁjngemaakt.
het applaus Applaus is het klappen in je

handen. Vooral omdat je iets goed
vindt.
De zangeres kreeg een daverend
applaus van het publiek.

apporteren (apporteerde, heeft geapporteerd) Een hond die apporteert,
haalt dingen op die jij weggooit.
de april April is de vierde maand van het

jaar.
het aquaduct

aakwaadukt (twee aquaducten) Een aquaduct is een soort brug
waarover een rivier of kanaal loopt. De
weg loopt eronderdoor.

de aquarel

aakwaarel (twee aquarellen)
Een aquarel is een schilderij met waterverf.

het aquarium

aakwaariejum (twee
aquariums of aquaria) Een aquarium is
een bak met levende vissen en waterplanten, om naar te kijken.

de arbeid Arbeid is hetzelfde als werk.
de arbeider (twee arbeiders), vrouw: ar-

beidster (twee arbeidsters) Een arbeider doet zwaar werk met zijn of haar
In
handen, meestal in een fabriek.
de haven werken havenarbeiders.
de arbiter (twee arbiters) Arbiter is een

moeilijk woord voor scheidsrechter.
de archeoloog (twee archeologen),

vrouw: archeologe (twee archeologes)
Een archeoloog doet opgravingen. Hij
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zoekt in de grond naar voorwerpen van
heel vroeger. Daardoor leert hij veel
over vroeger. Kijk ook bij: opgraving
het archief (twee archieven) In een archief

worden belangrijke papieren bewaard.
In het archief van de school zitten brieven van honderd jaar geleden.
de architect

arsjietekt of argietekt (twee
architecten), vrouw: architecte (twee
architectes) Een architect bedenkt hoe
nieuwe gebouwen eruit gaan zien. En
hoe ze moeten worden gebouwd.

de are (twee aren) Een are is een stuk grond

van honderd vierkante meter.
arena

het argument (twee argumenten) Een ar-

a

gument is een reden waarom het zo is
als jij zegt.

b

de argwaan Je hebt argwaan als je iets of

iemand niet helemaal vertrouwt.

c
d

de aria (twee aria’s) Een aria is een deel

van een muziekstuk. Een aria wordt
door één persoon gezongen.
de ark (twee arken) Een ark is een boot om

op te wonen.
de arm 1 (twee armen) Mensen hebben

e
f
g
h

twee armen. Dat zijn de lichaamsdelen
van de schouders tot en met de handen.

i

arm 2 Je bent arm als je weinig geld

k

hebt om van te leven en weinig spullen
hebt. Het is het tegenovergestelde van
rijk.

l

j

m

de armband (twee armbanden) Een arm-

band is een sieraad dat je om je pols
draagt.
de armoede Mensen die in armoede le-

ven, zijn arm. Ze hebben weinig spullen. En ze wonen vaak in slechte huizen. Het tegenovergestelde is: rijkdom.
de arena (twee arena’s) Een arena is een

cirkelvormig toneel met banken eromheen voor de toeschouwers. In een arena worden stierengevechten gehouden.
de arend (twee arenden) Een arend is een

grote roofvogel. Arenden heten ook
adelaars. Ze kunnen hoog vliegen en
goed zien. Kijk ook bij: roofvogel

argeloos Als je iets argeloos doet,
denk je er niet over na of het misschien
gevaarlijk of onverstandig is.

armoedig Armoedig zeg je van din-

n
o
p
q
r

gen waaraan je kunt zien dat mensen
arm zijn.
Klein Duimpje woonde in
een armoedig huisje.

s

het aroma (twee aroma’s) Het aroma van

u

sigaren of kruiden is de speciale geur
ervan.

v

arrangeren
arrãnzjeeren (arrangeerde, heeft gearrangeerd) Arrangeren
is de dingen zo regelen, dat iets kan
gebeuren.
Achmeds vader had een
feestje gearrangeerd.

t

w
x
y
z
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arrestant
de arrestant (twee arrestanten), vrouw:

arrestante (twee arrestantes) Een arrestant is iemand die is meegenomen
door de politie. De politie denkt dat hij
of zij iets gedaan heeft wat niet mag.

arresteren (arresteerde, heeft gearresteerd) De politie arresteert misdadigers. Dat betekent dat ze worden opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.
arriveren (arriveerde, is gearriveerd)
Arriveren is een deftig woord voor
aankomen.
De trein arriveerde een
uur te laat.

arrogant Je bent arrogant als je doet
of je beter bent dan andere mensen.
Arrogante mensen kijken op andere
mensen neer.

articuleren (articuleerde, heeft gearticuleerd) Als je goed articuleert,
spreek je woorden duidelijk uit. Andere mensen kunnen je dan goed verstaan.
de artiest (twee artiesten), vrouw: ar-

tieste (twee artiestes) Een artiest treedt
op, bijvoorbeeld in een circus of op het
toneel.
het artikel (twee artikelen of artikels)

Een artikel is een ding wat je in een
In de etalage
winkel kunt kopen.
liggen kerstartikelen uitgestald.
Een artikel is een stuk tekst in een
krant of tijdschrift.

artistiek Iemand die artistiek is, is
kunstzinnig. Hij of zij heeft gevoel
voor mooie en bijzondere dingen.
de arts (twee artsen) Een arts is een dokter.
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de as

Als je iets verbrandt, blijft er alleen
as over. As is een soort grijs poeder.
De as van een sigaret.
Een wiel heeft een as. Dat is de staaf
waaromheen het wiel draait.

a.s. A.s. betekent aanstaande.
Froukje schreef me: ‘Ik kom a.s. woensdag
logeren’.
de asbak (twee asbakken) Een asbak is een

bakje om de as van sigaretten en sigaren in te doen.
het asfalt Asfalt is het zwarte spul waar-

mee wegen worden gemaakt. Op asfalt
kun je ﬁjn skeeleren.
het asiel

aaziel
(twee asiels) Honden en poezen waar
niemand voor zorgt, gaan naar het
asiel. Daar komen ze in hokken en
krijgen ze eten.
Iemand die asiel zoekt in een land,
wil daar gaan wonen, omdat zijn of
haar eigen land niet veilig is.

de asielzoeker (twee asielzoekers) Een

asielzoeker is iemand die in een ander
land wil gaan wonen, omdat zijn of
haar eigen land niet veilig is.

asociaal Asociale mensen gedragen
zich zo dat andere mensen er last van
hebben. Ze vernielen bijvoorbeeld dingen op straat, of ze maken veel lawaai.
het aspect (twee aspecten) Een aspect van

een probleem is een onderdeel ervan.
Als je over een probleem praat of nadenkt, kun je er allerlei aspecten van
zien. Het hangt er maar vanaf waar je
op let.
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baai

babbelen (babbelde, heeft gebabbeld)

a

Iemand die babbelt, praat gezellig over
allerlei dingen.

b

de baby

beebie (twee baby’s) Een baby is
een kind totdat het ongeveer een jaar
oud is.

de babyfoon

de baai (twee baaien) Een baai is een grote,

ronde opening in het land, waar de zee
in spoelt.
de baal (twee balen) Een baal stro is een

groot pak stro. Een baal rijst is een
grote zak met rijst.
de baan (twee banen)

Als je een baan hebt, doe je werk
waarmee je geld verdient.
Een baan is een weg of terrein waarTennisbaan. IJsop je sport of rijdt.
baan. Spoorbaan. Autobaan.
de baard (twee baarden) Een baard van

een man, dat zijn de haren op zijn kin
en wangen.
de baarmoeder (twee baarmoeders)

Vrouwen hebben een baarmoeder. Dat
is een holletje onder in hun buik waarin een baby’tje kan groeien.
de baas (twee bazen)

De baas is de belangrijkste man of
vrouw op het werk. Die zegt wat de
Sommige
anderen moeten doen.
kinderen willen altijd de baas spelen = die
willen dat iedereen doet wat zij zeggen.
Iemand die een hond heeft, is de
baas van de hond.
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beebiefoon (twee babyfoons) Een babyfoon is een apparaatje
waarmee je op een afstandje geluiden
uit een andere kamer kunt horen. Je
kunt dan bijvoorbeeld horen of de baby huilt.

de babysit

beebiesit (twee babysits) Een
babysit is een oppas. Dat is iemand die
op de kinderen past als de vader en
moeder niet thuis zijn.

de back-up

bek·up (twee back-ups) Een
back-up is een kopie van een computerbestand. Je maakt het als reserve,
voor als je het echte bestand kwijtraakt.

de bacterie (twee bacteriën) Bacteriën

zijn piepkleine beestjes. Je kunt ze alleen zien door een microscoop. Door
sommige bacteriën kun je ziek worden. Kijk ook bij: microscoop
het bad (twee baden) Een bad is een grote

c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

bak met water waarin je je kunt wassen. Je kunt erin liggen. In een zwembad kun je zwemmen.

s

baden (baadde, heeft gebaad) Baden is

u

t

een mooi woord voor wassen.
de badjuffrouw (twee badjuffrouwen)

Een badjuffrouw is een vrouwelijke
badmeester.

v
w
x

de badmeester (twee badmeesters) Een

badmeester werkt in een zwembad. Hij

y
z
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badminton
geeft zwemles en let op of alles goed
gaat.
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schepen. ’s Nachts geeft een baken
licht.

het badminton

betminton, in België:
batminton Bij badminton sla je met
rackets een shuttle heen en weer. Je
krijgt punten als de shuttle bij de tegenstander op de grond komt. Kijk ook

baken

bij: shuttle

de badstof Badstof is de zachte stof waar

handdoeken van gemaakt worden.
de bagage

baagaazje Je bagage, dat
zijn de spullen die je bij je hebt als je
op reis bent.

de bagger Bagger is dikke modder.
de bajes Bajes is een woord voor gevan-

genis.
de bajonet (twee bajonetten) Een bajonet

is een soort dolk aan de loop van een
geweer. Je kunt er iemand mee doodsteken.
de bak (twee bakken)

Een bak is een ding waar je iets in
kunt doen. Een bak is bijvoorbeeld een
Asbak. Vuilnisbak.
doos of een kist.
Plantenbak.
Een bak is een ander woord voor
mop.
het bakbeest (twee bakbeesten) Een bak-

beest is een groot ding. Het is zo groot,
dat het erg lastig is om het van zijn
Bij oma staat een
plaats te krijgen.
bakbeest van een televisie.
het bakboord Bakboord is de linkerkant

van een schip. De rechterkant van een
schip heet stuurboord.
het baken (twee bakens) Een baken op zee

of in een rivier is een wegwijzer voor
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de bakkebaard (twee bakkebaarden) De

bakkebaarden van een man zijn de
stukjes baard die hij naast zijn oren
laat groeien. Maar hij scheert wel zijn
kin.

bakken (bakte, heeft gebakken) Eten
bak je in de koekenpan of in de oven.
Zo wordt het gaar. Soms komt er een
bruin korstje op.
de bakker (twee bakkers) De bakker ver-

koopt brood, koek en soms taart.
de baksteen (twee bakstenen) Bakstenen

zijn blokken gebakken klei. Daarmee
worden huizen gebouwd. De stenen
worden dan op elkaar gemetseld.
het bal 1 (twee bals) Een bal is een deftig

dansfeest.
de bal 2 (twee ballen)

Een bal is een bolvormig ding om
mee te spelen. Je kunt ermee gooien of
ertegenaan trappen.
Voetbal. Tennisbal.
De ballen van een man of een mannetjesdier hangen in een zakje bij zijn
piemel. Er wordt zaad in gemaakt.
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86
cantharel

de capsule (twee capsules)

Een capsule is een pil die bestaat uit
een omhulsel met daarin een vloeistof
of poeder.
Een capsule is de plaats in een raket
waarin de astronauten zitten. Kijk ook
bij: astronaut

de capuchon

kaapuusjon (twee capuchons) Een capuchon is een soort muts
die aan een kledingstuk vastzit.

de caravan
de cantharel

kantaarel (twee cantharellen) Een cantharel is een gele paddenstoel met een soort gekarteld kuifje
bovenop. Cantharellen kun je eten.

de cap

kep (twee caps) Een cap is een
harde pet met een klep. Je draagt een
cap als je paardrijdt.

de capaciteit (twee capaciteiten) Als je de

capaciteiten voor een taak hebt, ben je
er geschikt voor. Je kunt die taak goed
uitvoeren.
de cape

keep (twee capes) Een cape is
een wijde jas zonder mouwen. De lap
stof is zo groot, dat die over je armen
heen valt.

capituleren (capituleerde, heeft gecapituleerd) Als je capituleert, geef je je
over. Je verzet je niet meer.
de cappuccino

kappoetsjienoo (twee
cappuccino’s) Cappuccino is kofﬁe met
schuimende melk. Op de melk is een
beetje cacao gestrooid.

de capriool (twee capriolen) Capriolen

uithalen is: gekke bewegingen en
kunstjes maken.
De twee clowns
haalden allerlei capriolen uit.
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kerreven, in België: karravvan
(twee caravans) Een caravan is een klein
vakantiehuisje op wielen. Je maakt een
caravan vast achter aan een auto.
Stacaravans hebben geen wielen. Ze
staan steeds op dezelfde plek.

het carillon

kaariljon (twee carillons)
Een carillon is een muziekinstrument
dat uit verschillende klokken bestaat.
De klokken hangen meestal in een
kerktoren. Op een carillon kan een
beiaardier liedjes spelen.

het carnaval (twee carnavals) Carnaval is

een groot feest waarbij mensen een
paar dagen achter elkaar verkleed de
straat op gaan en optochten houden.
Carnaval wordt zes weken voor Pasen
gevierd.

carpoolen
ka:rpoe:len Carpoolen
betekent dat meer mensen in één auto
rijden als ze toch dezelfde kant op
moeten. Dat is veel goedkoper dan
wanneer iedereen met zijn of haar eigen auto rijdt. En beter voor het milieu.
de carport

ka:rpo:rt (twee carports) Een
carport is een parkeerplaats bij het
huis, met een afdak erboven.
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de carrière

karrieje:re (twee carrières)
Iemands carrière, dat zijn de banen die
hij in zijn leven achter elkaar heeft.
Meestal probeert hij steeds meer geld
te verdienen. Of steeds belangrijker
werk te doen.

de cartoon

kartoe:n (twee cartoons)
Een cartoon is een tekening met een
grapje erin.

het casco (twee casco’s) Het casco van een

schip of van een vliegtuig is de metalen
buitenkant.
het casino

kaazienoo (twee casino’s) Een
casino is een deftig gebouw waar je
gokspelen kunt doen.

de cassette (twee cassettes) Een cassette

was vroeger een geluidsbandje in een
plastic omhulsel. Je speelde cassettes af
in een cassetterecorder.

de catastrofe (twee catastrofes) Een catas-

trofe is een grote ramp.

b

de categorie (twee categorieën) Een cate-

gorie is de groep waar iets of iemand
bij hoort.
Kinderboeken kun je verdelen in verschillende categorieën, bijvoorbeeld leesboeken, stripboeken en prentenboeken.
keetering Degene die op
een feestje de catering verzorgt, zorgt
dat er hapjes en drankjes zijn.

kaavall erie
De cavalerie, dat waren vroeger soldaten te paard.
De cavalerie is een deel van het leger.
Bij de cavalerie reden de soldaten vroeger op paarden. Nu rijden ze in voertuigen, zoals tanks.
cavia
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s

castreren (castreerde, heeft gecas-

gi) Een catalogus is een boekje met informatie over artikelen die in een winkel te koop zijn. Of met informatie
over wat er in een museum te zien is.

f

o

zwarte bessen is gemaakt.

de catalogus (twee catalogussen of catalo-

e

n

de cassis Cassis is priklimonade die van

2

d

de cavalerie

kassett erieko:
rder, in België: kassetterekord er (twee cassetterecorders) Een cassetterecorder was
vroeger een apparaat waarmee je muziekcassettes kon afspelen. Je kon er
ook muziek mee opnemen.

bal 2

c

de catering

de cassetterecorder

treerd) Als een mannetjesdier wordt
gecastreerd, krijgt hij een bepaalde
operatie. Zijn ballen worden weggehaald. Hij kan dan geen vrouwtjesdieren meer zwanger maken. Kijk ook bij:

a

de cavia (twee cavia’s) Een cavia is een

knaagdier. De meeste cavia’s zijn bruin
met witte vlekken. Je kunt cavia’s als
huisdier houden. Kijk ook bij: knaagdier
de cd (twee cd’s) Cd is de afkorting van:

compact disc. Dat is een schijfje met
geluid, beeld of tekst erop. Je speelt
cd’s af in een cd-speler of op een computer. Je kunt ook muziek, beeld of
tekst op een cd opnemen.
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cd-brander
de cd-brander (twee cd-branders) Een cd-

brander is een apparaat. Daarmee kun
je informatie uit de computer of van
een andere cd op een lege cd zetten.
de cd-rom (twee cd-roms) Een cd-rom is

een cd waar dingen op staan om naar te
luisteren, om te bekijken of om te lezen.
de cd-speler (twee cd-spelers) Een cd-

speler is een apparaat waarmee je cd’s
kunt afspelen. Kijk ook bij: cd
de ceintuur

sentuur (twee ceintuurs)
Een ceintuur is een riem van leer of van
stof. Je draagt een ceintuur om je middel.

de cel (twee cellen)

Een cel is een heel klein kamertje
waarin een gevangene wordt opgesloten.
Mensen, dieren en planten zijn opgebouwd uit cellen. Dat zijn de allerkleinste deeltjes waaruit ze bestaan.
de cello (twee cello’s of celli) Een cello is

een muziekinstrument dat eruitziet
als een grote viool.
het cellofaan Cellofaan is doorzichtig

verpakkingsmateriaal. Een bos bloemen wordt vaak in cellofaan verpakt.
het cement (ook: de cement) Cement is

een soort poeder. Als je er water bij
doet, wordt het zo hard als steen. Een
metselaar gebruikt onder andere cement om bakstenen op elkaar te metselen.
de cent (twee centen) Een cent is een

munt. Honderd centen is één euro.
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de centimeter (twee centimeters)

Een centimeter is een maat. Een meter is even lang als honderd centimeter.
Een centimeter is een lint om mee te
meten.

centraal Centraal zeg je van iets wat
in het midden of ongeveer in het midden ligt. Het centraal station is het
grootste station in een stad waar meer
stations zijn. Meestal ligt het centraal
station midden in de stad.
de centrale (twee centrales) Een centrale

is een plaats waar een heleboel draden
bij elkaar komen. In een elektriciteitscentrale komen een heleboel
stroomdraden bij elkaar. Daardoor kan
er stroom naar huizen gaan. Kijk ook bij:
elektriciteit

de centrifuge

sentriefuu:zje (twee centrifuges) Een centrifuge is een apparaat
waarmee je nat wasgoed droger kunt
maken. In een centrifuge draait het
wasgoed snel rond. Het water wordt er
zo uitgeslingerd.

het centrum (twee centrums of centra) Het

centrum is het midden van iets.
De
winkels liggen in het centrum van de stad.
de ceremonie (twee ceremonies of cere-

moniën) Een ceremonie is een plechtige bijeenkomst om iets te vieren of te
De begrafenis was een
herdenken.
droevige ceremonie.

chagrijnig

sjagrein eg Als je chagrijnig bent, heb je een slecht humeur
en ben je onvriendelijk.

de champagne

sjampanje Champagne is een bruisende witte wijn uit
Frankrijk.
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hij voor zijn werk heeft uitgegeven. De
baas betaalt hem dat geld dan terug.
het decolleté

deekoll etee (twee decolletés) Een decolleté is een heel blote hals
van een jurk of bloes. Soms kun je dan
bij een vrouw een stukje van haar borsten zien.

het decor

deeko:r (twee decors) Een decor, dat zijn de dingen die bij een toneelstuk op het podium staan. Aan het
decor kun je zien waar de toneelspelers
zogenaamd zijn, bijvoorbeeld in de
bergen of in een huis.

het deeg Deeg bestaat uit meel, en uit bij-

voorbeeld water, boter en suiker. Deeg
moet je kneden. Daarna kun je er
brood, koekjes enzovoort van bakken.
de deejay

die:dzjee (twee deejays) Een
deejay is hetzelfde als een diskjockey.
Kijk ook bij: diskjockey

gevallen. Als je defensief voetbalt, ben
je alleen maar aan het verdedigen. Het
tegenovergestelde is: offensief.
Ze
gaf een defensief antwoord op mijn vraag.
het deﬁlé

deeﬁelee (twee deﬁlés) Een deﬁlé is een optocht, speciaal voor iemand die beroemd is.

de deﬁnitie

deeﬁenie(t)sie (twee deﬁnities) Een deﬁnitie is de uitleg van een
woord in een woordenboek.

deﬁnitief Deﬁnitief zeg je van iets
wat niet meer kan worden veranderd.
Mijn deﬁnitieve antwoord op je vraag
is: ‘nee, het mag níét’.
deftig Deftig zeg je van iets wat er
Jantien
duur en erg netjes uitziet.
woont in een deftige buurt van de stad.

degelijk Degelijke spullen zitten stevig in elkaar en gaan niet snel kapot.
Dat zijn degelijke schoenen!

a
b
c

d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

het deel (twee delen) Een deel van iets is

Ik heb
een stukje ervan, niet alles.
alleen het eerste deel van het programma
gezien.

degen

p
q

deelnemen (nam deel, heeft deelgenomen) Je neemt deel aan iets als je er
samen met anderen aan meedoet.
Onze school neemt deel aan een voorleeswedstrijd.

r
s
t

defect Defect, zo noem je iets wat niet
meer werkt. Defect is: kapot.
is defect.

De tv

de defensie Defensie is de verdediging

van een land. De minister van Defensie
houdt zich onder andere bezig met het
leger. Kijk ook bij: minister

defensief Defensief is: verdedigend.

u
de degen (twee degens) Een degen is een

<VDale JVD v011 corr2 ▪ 10-12-15 ▪ 11:59>

v

lang en smal wapen om iemand neer te
steken.

w

deinen (deinde, heeft gedeind) Deinen

x

is op en neer bewegen op de golven.

Als je defensief reageert, voel je je aan-
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de deining Deining is een toestand

waarin iedereen opgewonden en onrustig is.
Het nieuws veroorzaakte veel
deining onder de mensen.
het dek (twee dekken) Het dek van een

schip is de vloer buiten op het schip.
Sinterklaas zwaaide vanaf het dek van
de stoomboot.
het dekbed (twee dekbedden) Een dekbed

is een soort dikke deken met een zachte
en donzige vulling. Dekbedden stop je
in een hoes.
de deken (twee dekens) Een deken is een

grote lap van een warme stof. Onder
dekens kun je slapen.

dekken (dekte, heeft gedekt)
Als je de tafel dekt, maak je de tafel
klaar voor het eten. Je zet er borden op,
en je legt bestek neer.
Iemand dekken betekent dat je die
persoon met je lichaam beschermt.
Dan kan niemand hem aanvallen of bij
hem komen.
Als een mannetjesdier een vrouwtjesdier dekt, vrijt hij met haar. Het
vrouwtje kan dan later een jong krijgen.
het deksel (twee deksels) Een deksel is het

bovenste deel van een pan of een bus.
Met het deksel doe je de pan of bus
dicht.

delegeren (delegeerde, heeft gedelegeerd) Als iemand werk delegeert, doet
die persoon het niet zelf, maar laat hij
of zij het iemand anders doen.
delen (deelde, heeft gedeeld)
Als je iets deelt, geef je een stukje of
een deel ervan aan iemand anders.
Zullen we het snoep samen delen?
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Als je het getal 6 deelt door 3, krijg je
2.
de delfstof (twee delfstoffen) Een delfstof

is een stof die in de aarde zit en eruit
gehaald kan worden, bijvoorbeeld
aardolie of steenkool. Delfstoffen worden bijvoorbeeld als brandstof gebruikt, of om er iets van te maken. Kijk
ook bij: brandstof

de delicatesse (twee delicatessen) Een

delicatesse is iets heel bijzonders dat
erg lekker is.
het delict (twee delicten) Een delict is een

misdaad.
de delta (twee delta’s) Een delta is een

plaats waar een rivier zich in een heleboel kleine riviertjes splitst. Die kleine
riviertjes komen uit in zee.

delven (dolf of delfde, heeft gedolven)
Iets delven betekent: het uit de grond
halen door het op te graven.
Steenkool wordt gedolven in mijnen.
dement Demente mensen vergeten
van alles en halen allerlei dingen door
elkaar. Vooral oude mensen kunnen
dement worden.
de democratie

deemookraa(t)sie (twee
democratieën) Een democratie is een
land waar de mensen zelf kiezen wie er
minister of president mag zijn.
Nederland en België zijn democratieën.

de demonstratie

deemonstraa(t)sie
(twee demonstraties)
Bij een demonstratie laat iemand
De meester gaf
zien hoe iets werkt.
een demonstratie van het nieuwe computerprogramma.
Een demonstratie is een optocht van
mensen die ergens voor of tegen zijn.
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deppen
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Een demonstratie tegen de nieuwe
snelweg.

demonstreren (demonstreerde, heeft
gedemonstreerd)
Als je iets demonstreert, laat je zien
hoe het werkt.
Als je demonstreert, doe je mee aan
De
een optocht voor of tegen iets.
buurtbewoners demonstreren tegen het
aanleggen van het vliegveld.

dempen (dempte, heeft gedempt) Een
sloot of een gracht kun je dempen. Die
maak je dan dicht met aarde of zand.
den met dennenappel

denken (dacht, heeft gedacht)

a

Denken is: je hersens laten werken,
Je moet eerst
je verstand gebruiken.
denken en dan doen.
Als je iets denkt, heb je het idee dat
Ik denk dat het nu ongeveer
het zo is.
drie uur is.
Als je aan iemand denkt, gaan je gedachten naar die persoon.

b

de dennenappel (twee dennenappels of

het denkbeeld (twee denkbeelden) Een

denkbeeld is een mening of een idee.

denkbeeldig Denkbeeldige zaken
bestaan alleen in je gedachten en niet
in het echt.
Margot trok met haar
vinger een denkbeeldige lijn in de lucht.
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f
g

de deodorant (twee deodorants) Een de-

i

odorant is een middel tegen zweetlucht onder je oksels.

j

Een departement is een afdeling van de
regering van een land. Het is hetzelfde
als een ministerie.

denderen (denderde, heeft gedenderd) Een trein of vrachtwagen die
voorbij dendert, rijdt met een hard en
dreunend geluid.

e

h

het departement (twee departementen)

naaldboom met lange naalden. De
naalden zitten in bosjes van twee aan
de takken.

d

dennenappelen) Een dennenappel
groeit aan een dennenboom.

depanneren (depanneerde, heeft gedepanneerd) Depanneren is in België
een woord voor: iemand met pech helDaar stonden we met een lekke
pen.
band. Maar gelukkig kwam iemand ons depanneren.

de den (twee dennen) Een den is een

c

de dependance

deepãndãns( e) (twee
dependances) Een dependance is een
gebouw dat bij een ander gebouw
hoort. De dependance is niet het
We krijgen gymles in
hoofdgebouw.
de dependance van de school.

het depot

deepoo (ook: de depot) (twee
depots) Een depot is een plaats waar
spullen worden bewaard of opgeslagen.
Op het station is een bagagedepot.

deppen (depte, heeft gedept) Deppen
betekent: met een doekje een paar keer
op een natte plek drukken. Zo wordt
het vocht opgezogen.
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