
1 
aandacht vestigen op 

vestigde - heeft 
gevestigd 

الضوء تسليط  Hiermee vestig ik uw aandacht op het 
volgende (in officiële brieven). 

2 
aandringen op 

drong – heeft 
aangedrongen 

على تصر  De regering dringt aan op hulp aan 
Roemenië. 

3 
aanleiding geven tot 

gaf – heeft gegeven لـ سبب تعطي  /
أسأل يجعلني  

Dit geeft mij aanleiding tot een vraag 
armoede geeft de dader aanleiding tot stelen 

4 aanmerkingen maken 
op 

maakte – heft 
gemaakt 

تنتقد/  تعلق  Je moet niet overal aanmerkingen op maken 

5 
(zich) aanpassen aan 

paste – heb 
aangepast 

 Veel mensen vinden dat een buitenlander  يتكيف 
zich moet aanpassen aan het leven in 
Nederland 

6 
aanspraak maken op 

يدعي/  يطالب    Alle medewerkers kunnen aanspraak maken 
op een deel van de winst 

7 

aansprakelijk voor 

عن مسؤول   
 
 

De verzekering stelde de automobilist 
aansprakelijk voor de schade 
Het bedrijf is aansprakelijk gesteld voor de 
dood van de medewerker 

8 een aanzet geven tot 
/  االولوية يعطي 

 يبدئ
De presentator van het televisieprogramma 
gaf de aanzet tot een hulpactie. 

9 
(zich) abonneren op 

 Ik heb mij op dat nieuwe weekblad يشترك 
geabonneerd 

10 acht slaan op iets of 
iemand 

sloeg – heb 
geslagen 

يهتم/  يلتفت  U dient acht te slaan op de kleine lettertjes ... 
Niemand sloeg acht op de spelende kinderen 

11 
afbrengen van 

brende af – 
afgebrengd 

 Ik kon hem niet van dat dwaze plan يقنع
afbrengen. 

12 
afgaan op 

الى يستند   Je moet niet altijd afgaan op wat er gezegd 
wordt. 

13 
afhangen van 

hing van- heb 
afgehangen 

حسب على  Het hangt van je rapportcijfers af of je 
overgaat. 

14 

afhankelijk zijn van 

  Het is afhankelijk van het weer of ik een jas 
meenemen 
De hoogte van de belasting is afhankelijk van 
het loon 

15 
afhelpen van 

hielp – heb 
geholpen 

 من شخصا خلص
 شئ

Heeft de dokter je van die vervelende wrat 
afgeholpen? 

16 afkomen op 
 يمشي /يتجه 

 باتجاه
De kinderen kwamen op de ijsman af 

17 
afleiden uit 

leidde – heb geleid استنبط  Uit zijn woorden kon ik afleiden dat het 
ernstig was. 

18 afrekenen met 
rekende af - heeft 
afgerekend 

 De ober rekende met de klant af يحاسب

19 
afstammen van 

(is afgestamd) ينتسب/  ينحذر  Het gesprek ging erover of mensen van apen 
afstammen of niet. 

20 

afstand doen van 

 De koningin deed afstand van de troon ten تنازل 
gunste van haar dochter 
hij heeft afstand gedaan van zijn recht op een 
uitkering 

21 akkoord gaan met   Ga je akkoord met dit voorstel? 

22 antwoorden op   
antwoordde-  
heb geantwoord 

 

 Hij antwoordde op de gestelde vraag 

23 bang zijn voor   Ben je bang voor die grote hond? 

24 
baseren op 

baseerde - heeft 
gebaseerd 

على يرتكز  De uitspraak van de rechter is gebaseerd op 
bewijzen. 

25 beantwoorden aan   Hij beantwoordt niet aan mijn verwachtingen 

26 
bedacht zijn op 

تنبؤ – توقع   Je moet in Nederland altijd bedacht zijn op 
mist 



27 (zich) bedienen van 
bediende - heeft 
bediend 

 Bedien je gerust van deze lekkere hapjes 

28 begerig zijn naar 
 بشجع – بشراهة 

بطمع –  
Zij is begerig naar dure sieraden 

29 
behoefte hebben aan 

  De slachtoffers van de overstroming hebben 
veel behoefte aan dekens 

30 behoren tot  ينتمي Tijgers behoren tot de katachtigen 

31 
bekend zijn met 

دراية على   Ik ben niet bekend met de regels die hier 
gelden. 

32 belangstelling hebben 
voor 

اهتمام لديهم   De klanten hadden veel belangstelling voor 
het nieuwste model 

33 
(zich) bemoeien met 

bemoeide – heeft 
bemoeid 

في يتدخل   met sommige dingen bemoeit de minister 
zich.  
ik bemoei me niet met andermans zaken 

34 
besluiten tot 

besloot - besloten  قرار اتخذ – قرر  De gemeente heeft besloten tot opheffing 
van het verbod. 

35 bestaan uit bestond - bestaan من يتألف   De mens bestaat voor 70% uit water 

36 bestand zijn tegen  يصمد – يتحمل  Het huis was niet bestand tegen de orkaan 

37 
bestemd voor 

 Dit pakje is bestemd voor mijn familie in مخصص 
Turkije. 
deze bos bloemen is voor je bestemd  

38 betrappen op 
betrapte – heeft 
betrapt 

قبض – ضبط   De dief werd op heterdaad betrapt 

39 beveiligen tegen 
beveiligde- heeft 
beveiligd 

مأمن - ضد أّمن  Mijn huis is goed beveiligd tegen diefstal 

40 bevreesd zijn voor  خائف  De regering is bevreesd voor inflatie. 

41 
bevrijden van 

bevrijdde- bevrijd تحرر Ik ben gelukkig van die vervelende plicht 
bevrijd. 

42 
bewegen tot 

bewoog - heeft 
bewogen 

حث/  دفع  Wat heeft je ertoe bewogen om van huis weg 
te lopen? 

43 
bewust zijn van 

 لديه/  واعي 
 الوعي

Ik was me er niet van bewust dat iedereen 
mij horen kon 

44 bezeten zijn van  يمتلك Mijn broer is bezeten van auto’s. 

45 bevriend zijn met  صداقة/  حليف  Ben jij met hem bevriend? 

46 
bezig zijn met 

ب مشغول    Ik ben bezig met het opknappen van mijn 
huis 

47 
bijdragen tot 

droeg bij- 
bijgedragen 

 Lezen draagt bij tot het beter leren van een تساهم
taal 

48 (in het)bezit zijn van:  استحوذ Ik ben in het bezit van een nieuwe fiets 

49 bezorgd zijn over 
(om( 

 De ouders waren bezorgd over (om) hun قلق 
zieke kind 

50 bezuinigen op  توفر/  تقتصد  De regering bezuinigt op het onderwijs 

51 bidden tot bad - gebeden لـ يصلي  Moslims bidden tot Allah. 

52 blij zijn met  مسرور Sarah is blij met haar goede rapport 

53 boos zijn op  غاضب Ik ben boos op mijn broer 

54 commentaar geven 
op 

تعليقا يعطي   De krant geeft commentaar op het nieuws 

55 condoleren met condoleerde يعزي Ik condoleer je met dit verlies 

56 
concluderen uit 

concludeerde - 
geconcludeerd 

 – استنتج
 استخلص

Ik concludeer uit je woorden dat je niet 
meegaat 

57 danken voor dankte- gedankt على شكرا  Mag ik je danken voor je hulp? 

58 deelnemen aan 
nam deel - heeft 
deelgenomen 

 De leerlingen namen allemaal deel aan de شارك
wedstrijd. 

59 delen in / door 
deelde- heeft 
gedeeld  

/  قسم/  ساهم
 تقسيم

De werknemers deelden in de winst 
Acht gedeeld door twee is vier. 



60 
denken aan / om / 
over 

dacht - heeft 
gedacht 

التنس/  تذكر  

  راعٍ 
اخرة مرة افكر  

Denk je aan je huiswerk? Vergeet het niet! 
Denk om het afstapje! Pas op! 
Ik zal er nog eens over denken; misschien 
krijg ik een goed idee. 

61 dienen tot diende - gediend شئ عن تحدث  Waartoe dient dit voorwerp? 

62 dol zijn op  لشئ عاشق  Jan is dol op ijs 

63 dwepen met  نجم Mijn vriendin dweept met de tekenleraar 

64 
dwingen tot 

dwong- heeft 
gedwongen 

على اجبر  De gevangene werd gedwongen tot zware 
arbeid 

65 (het) eens zijn met   Ik ben het niet met de voorzitter eens. 

66 eindigen met/ op / 
om 

eindigde -  is 
geëindigd 

يختم/  ينهي  De spreker eindigde met een wens 
Woord’ eindigt op een d. 

67 
zich) ergeren aan 

ergerde -  heeft 
geërgerd 

لهذا أتضايق  ..  Ik erger mij aan dat gesmoes 
De reizigers in de trein ergerden zich aan de 
jongen die hard in zijn telefoon praatte 

68 ervaring hebben met   Heb jij ervaring met computers? 

69 feliciteren met feliciteerde  Gefeliciteerd met je verjaardag! 

70 gebrek hebben aan  نقص Die mensen hebben aan alles gebrek 

71 gebruikmaken van   Mag ik even gebruikmaken van uw telefoon? 

72 gebukt gaan onder   Hij gaat gebukt onder zorgen. 

73 gediend zijn van  هذا اقبل ال .. Van die flauwe praatjes ben ik niet gediend 

74 geïnteresseerd zijn in   Ik ben er niet in geïnteresseerd. 

75 gek zijn op   Ik ben gek op chocola 

76 geloven in geloofde- geloofd  Geloof jij in astrologie? 

77 gelukkig zijn met   Mijn ouders zijn erg gelukkig met elkaar 

78 genieten van genoot- genoten  Heb jij ook zo van de vakantie genoten? 

79 geschikt zijn voor  لـ مناسب  Hij is eigenlijk niet geschikt voor dat beroep 

80 geven om  اهتم ال  Ik geef niet om mooie kleren 

81 gewend zijn aan   Wij zijn gewend aan dat lawaai 

82 
gluren naar 

gluurde- heeft 
gegluurd 

 نظر او تجسس
 خلسة

Henk zit steeds naar Tineke te gluren. 
De kat zit naar de vogeltjes te gluren 

83 goed zijn in   Ben jij goed in wiskunde? 

84 grenzen aan grensde- gegrensd تحد België grenst aan Nederland. 

85 handig zijn met   Dat meisje is erg handig met naald en draad 

86 haperen aan haperde- gehaperd تعطل – اختل  Wat hapert er aan die machine? 

87 (een) hekel hebben 
aan 

  Ik heb een hekel aan gymnastiek 

88 herinneren aan 
herinnerde-
herinnerd 

 Dat schilderij herinnert mij aan vroeger 

89 (op de) hoogte zijn 
van 

  Ben jij ervan op de hoogte dat we morgen 
een wiskunderepetitie hebben? 

90 hopen op hoopte- gehoopt  Ik hoop op een goed cijfer 

91 (zich) houden aan hield- gehouden تحتفظ  Je moet je aan je afspraak houden. 

92 huilen om 
huilde- gehuild على يبكي  Het kind huilde om zijn kapotte 

speelgoedauto 

93 hunkeren naar 
hunkerde- 
gehunkerd 

يشتاق – يحن  Wij hunkeren ’s winters naar de zomerzon 

94 
informeren naar 

informeerde - heeft 
geïnformeerd  

 Heb je naar de vertrektijd van het vliegtuig 
geïnformeerd? 

95 
ingaan op 

على يرد – يعلق    De leraar ging niet in op de bezwaren van de 
leerlingen 
Graag wil ik ingaan op uw laatste opmerking 



96 
(zich) inlaten met 

liet zich in met – 
heeft zich ingelaten 
met 

 – شخصا يعاشر
 في نفسه ادخل

 امر

Je moet je niet met die jongen inlaten 

97 instaan voor stond in-ingestaan بشئ تكفل  Ik sta in voor de waarheid van zijn woorden 

98 
intekenen op 

tekende- 
ingetekend 

 Mijn vader heeft ingetekend op de اكتتب
afleveringen van deze encyclopedie 

99 interesse hebben 
voor 

  Heb jij interesse voor een tweedehands 
radio? 

100 invloed hebben op  على تأثير  Zij heeft veel invloed op haar vriendin 

101 
kampen met 

  Ik kamp al drie weken met een zware 
verkoudheid 

102 
kans hebben op 

  Bij de staatsloterij heb je kans op de 
honderdduizend 

103 kijken naar keek- gekeken  Waar kijk je naar? 

104 kijk hebben op 
 – جيد ادراك 

لـ تقدير حسن  
Mijn vriend heeft veel kijk op techniek 

105 kritiek hebben op  انتقد Die jongen heeft overal kritiek op 

106 kwaad zijn op 
 ناقم – غاضب 

 على
Ben je kwaad op me? 

107 lachen om lachte- gelachen على يضحك  Waar lach je om? 

108 (zich) lenen voor leende- geleend يصلُح Ik leen me niet meer voor dat werk 

109 
lijden aan / onder 

leed- geleden يعاني Hij lijdt aan een ernstige ziekte 
Het volk lijdt onder de harde dictatuur 

110 lijken op leek- geleken يشبه Jij lijkt op je moeder 

111 luisteren naar 
luisterde- 
geluisterd 

 Luister naar mij 

112 

mankeren aan 

mankeerde - heeft 
gemankeerd 

يعيب – ينقصه  
شيئ يعيبه ال  

Het mankeert hem aan ervaring 
Er mankeert niets aan 
Er mankeert iets aan de computer, want het 
geluid doet het niet 

113 
meedingen naar 

 على نافس/تبارى 
الكبرى الجائزة  

Wie de puzzel goed heeft opgelost, dingt 
mee naar de hoofdprijs 

114 meedoen met   Heb jij ook meegedaan met die wedstrijd? 

115 
noodzaken tot 

noodzaakte – heeft 
genoodzaakt 

الى اضطر  De burgemeester zag zich genoodzaakt tot 
strenge maatregelen. 

116 onderdoen voor  من اقل اليفعل 
 غيره

Hij doet niet voor zijn oudere broer onder 

117 

onderwerpen aan 

onderwierp – heeft 
onderworpen 

خاضع – يخضع  De Romeinse keizers hebben vele volkeren 
aan zich onderworpen 
Het volk had geen keus en onderwierp zich 
aan de vijand 

118 
ongerust zijn over 

 Mijn ouders zijn ongerust over mijn zieke قلق 
broertje 

119 onkundig zijn van  جاهل -  Ik was onkundig van dat feit 

120 ontbreken aan ontbrak- ontbroken عجز – نقص  Het ontbreekt mij aan contant geld 

121 
(zich) ontfermen over 

 De oude dame heeft zich over de kinderen اعتنى 
ontfermd 

122 ontkomen aan  أفلت – تملّص  - Hij is bij dat ongeluk aan de dood ontkomen 

123 ontsnappen aan 
ontsnapte- is 
ontsnapt 

 من أفلت – فلت
 النظر

Die fout is aan mijn aandacht ontsnapt 

124 
ontstaan uit 

 Een vlinder ontstaat uit een rups نشأ  
weet jij hoe de aarde is ontstaan?                                                                                                                                                                                                                                                                         

125 
(zich) onttrekken aan 

onttrok- onttrokken انسحي – تملص  Hij heeft zich aan het examen onttrokken 
Hij kon zich aan het bezoek onttrekken 

126 onverschillig zijn voor  مبال غير  Hij is onverschillig voor cijfers 



127 
(zich) opdringen aan 

drong zich op – 
heeft zich 
opgedrongen 

 – حاله يفرض
 ُيلزم

Zij probeerde haar mening aan haar vriendin 
op te dringen 

128 opgewassen zijn 
tegen 

 مواجهة – كفوء 
 شئ

Hij is niet tegen dat zware werk opgewassen 

129 
ophouden met 

hield op – is 
opgehouden 

البكاء عن توقف  Het kind houdt op met huilen 
Jammer dat je met je studie bent 
opgehouden 

130 opkomen voor 
kwam op voor – is 
opgekomen 

 Voor je vriend moet je opkomen  يدافع

131 
opmaken uit 

 Uit jouw rapport kun je opmaken dat je niet استنتج 
hard genoeg werkt! 

132 
opwegen tegen 

woog op te-
gen - heeft opge-
wogen tegen 

يطابق – يعادل  De voordelen wegen niet op tegen de 
nadelen. 

133 opzien tegen 
zag op tegen- heeft 
opgezien  

 - كره – تهيب
 تحضر

De studenten zien tegen het examen op 

134 
overgaan in 

يتوقف – يتحول   Water gaat bij lage temperaturen over in ijs 
die pijn gaat over 

135 overgaan tot 
 االمور الى ينتقل 

 العادية
We gaan over tot de orde van de dag 

136 overhalen om 
haalde over – heeft 
overgehaald 

 Mijn vriend haalde mij over om met hem ُيقنع
mee te gaan 

137 overtuigen van 
overtuigde- over-
tuigd 

شخصا أقتغ  Ik zal je ervan overtuigen dat je het mis hebt. 

138 (de) overwinning 
behalen op 

behaalde - heeft 
behaald 

 Napoleon heeft de overwinning op Rusland نصر
niet behaald. 

139 
passen op / bij 

paste - heeft gepast يالئم – يرعى  Moet je op je broertje passen? 
Blauw past niet bij groen 

140 plezier hebben in / 
van 

يستمتع – مسرور   Ik heb veel plezier in schilderen 
Wij hebben veel plezier van onze 
kleurentelevisie 

141 pochen op 
pochte – heeft ge-
pocht 

يتفاخر – يفتخر   Hij pocht altijd op zijn afkomst 

142 (een) poging doen tot 
/ om 

 .Hij heeft een poging gedaan tot zelfmoord  - محاولة 
Hij deed een poging om haar aan het lachen 
te maken 

143 prat gaan op 
 – بشئ فخر 

 تفاخر
Hij gaat prat op zijn mooie cijfers 

144 profiteren van 
profiteerde - heeft 
geprofiteerd 

 Van mooi weer moet je profiteren استفاد

145 raden naar 
raadde - heeft gera-
den 

 Hij raadde naar het goede antwoord خّمن

146 
reageren op 

على يرد   De leraar reageerde niet op de brutale 
opmerking 

147 
recht hebben op 

 Alle kinderen hebben recht op goed يستحق 
onderwijs 

148 
redden van 

redde - heeft gered انجد – انقذ  Hij heeft het kind van de verdrinkingsdood 
gered 

149 rekenen op rekende-gerekend وثق – اتكل  Ik reken op je hulp 

150 rekening houden met  حساب حسب  Je moet met alle factoren rekening houden 

151 (zich) rekenschap 
geven van 

 Je moet je rekenschap geven van je daden أدرك 

152 
(zich) richten tot 

richtte- gericht وّجه  De spreker richtte zich tot een bepaalde 
groep luisteraars 

153 rijk zijn aan  غنية Iran is rijk aan olie. 

154 ruiken naar rook- geroken رائحة تفوح  Het ruikt hier naar benzine 



155 (zich) schamen over / 
voor 

schaamde zich -
heeft zich ge-
schaamd 

احتشم – من خجل  Hij schaamt zich over die verkeerde 
beslissing. 
Ik schaam me voor mijn vuile handen 

156 scheiden van 
  scheidde 
is gescheiden 

 Het meisje leeft gescheiden van haar ouders انفصل

157 
schelden op 

schold- heeft ge-
scholden 

احد شتم  Er wordt veel op de belastingdienst 
gescholden 

158 

schelen aan / in / met 

scheelde - heeft ge-
scheeld 

  المشكلة ما
 فرق
  بتفرق

 

Wat scheelt er aan? 
Dat scheelt nogal wat in prijs. 
Hij scheelt drie jaar met zijn broertje 

159 schieten op 
schoot -  
heeft geschoten 

يقوص – يرمي  Jagers schieten op wild 

160 
(in zijn) schik zijn met 

بـ مستمتع   De directeur was erg in zijn schik met het 
cadeau. 

161 
schrikken van 

schrok - is ge-
schrokken 

ارتعب - من ذعر  Ben jij ook zo geschrokken van die 
aardbeving? 

162 
slaan op 

sloeg op – heeft ge-
slagen 

بـ تعلق  Waar slaat dat nu op? 
Die opmerking slaat op hen, niet op ons 

163 
slagen in / voor 

slaagde-  
is geslaagd 

نجح – ووفق  Hij is erin geslaagd om een kaartje voor de 
wedstrijd te bemachtigen. 
Hij is geslaagd voor zijn rijexamen 

164 slecht zijn in   Ik ben slecht in Engels 

165 smachten naar 
smachtte - heeft 
gesmacht 

تشوق - توق  Wij smachten naar de vakantie 

166 smaken naar 
smaakte heeft ge-
smaak 

 Deze thee smaakt naar aardbeien  بطعم

167 smeken om smeekte- gesmeekt توسل De veroordeelde smeekte om genade 

168 snakken naar snakte- gesnakt حّنٍ  – تلهف  Ik snak naar een kop koffie! 

169 solliciteren naar 
solliciteerde-  
gesolliciteerd 

لعمل تقدم  Ik ga naar een nieuwe baan solliciteren 

170 
(zich) specialiseren in 

 -Deze arts heeft zich gespecialiseerd in hart مختص 
en vaatziekten 

171 spijt hebben van  اسف – ندم  Ik heb spijt van mijn ondoordachte woorden 

172 spotten met  استهزاء – سخر  Je moet niet met gebrekkige mensen spotten 

173 (in) staat zijn tot  على قادر   Hij is ertoe in staat 

174 staren naar 
staarde- gestaard شئ في حدق -

 صافن
Waar zit je zo naar te staren? 

175 stemmen op stemde- gestemd صوت Ik stem op die nieuwe partij 

176 sterven aan stierf- is gestorven مات Hij is aan kanker gestorven 

177 steunen op steunde- gesteund دعم – اعتمد  Een tafel steunt meestal op vier poten 

178 stikken in stikte- is gestikt  اختنق in de rook zijn drie mensen gesikt 

179 
stoppen met 

stopte- is, heeft ge-
stopt 

عن توقف  Stoppen met roken vinden veel mensen een 
moeilijke opgave 

180 (zich) storten op stortte-  is gestort انكب – تفّرغ  Hij heeft zich op zijn werk gestort 

181 
streven naar 

streefde –  
heeft gestreefd 

 De vereniging voor Veilig Verkeer streeft naar يسعى
meer veiligheid op deweg. 

182 strijden met / tegen / 
voor 

streed- heeft ge-
streden 

 – ناضل – كافح
صارع – جاهد  

De clubs strijden met elkaar om de eer. 
De soldaten strijden tegen de vijand. قاوم 
Wij strijden voor een beter milieu. 

183 (in) strijd zijn met  مناقض Stelen is in strijd met de wet 

184 strijdig zijn met  مع متعارض  Dat is strijdig met de voorschriften 

185 
tegengesteld zijn aan 

 – االتجاه عكس 
معاكس – مضاد  

Oorlog is tegengesteld aan vreedzaam 
samenleven. 

186 teleurgesteld zijn in  خائب Ik ben teleurgesteld in die film 



187 
terugkomen op / van 

 – عن تراجع 
 تخلّى

Kom je terug op je voorstel? 
Hij kwam terug van zijn werk 

188 tevreden zijn met / 
over 

 Ik ben niet tevreden met dit cijfer راض 
De leraar is niet tevreden over zijn leerlingen 

189 
toelaten tot 

liet toe- heeft toe-
gelaten 

قبول – له سمح  Met een vwo-diploma kun je worden 
toegelaten tot de universiteit 

190 
(zich) toeleggen op 

عكف – انكب   Ik heb mij toegelegd op het repareren van 
radio’s 

191 toevoegen aan 
voegde toe- heeft 
toegevoegd 

 .Hier heb ik niets aan toe te voegen يضيف

192 toezien op  راقب – شاهد  Een voogd ziet toe op zijn pupil 

193 trakteren op trakteerde يعزم – عزيمة  Als ik slaag trakteer ik op gebakjes 

194 trek hebben in  اشتهى Ik heb trek in een loempia 

195 treuren om treurde- getreurd رثى – حزن  Het volk treurde om de overleden vorstin. 

196 trots zijn op 
 Het meisje was trots op haar mooie nieuwe فخور 

schoenen 

197 trouw zijn aan 
 – والء – وفاء 

 اخالص
De soldaten waren trouw aan hun koning 

198 trouwen met trouwde- is  يتزوج De prinses is met een prins getrouwd 

199 twijfelen aan 
twijfelde - heeft ge-
twijfeld 

 Ik twijfel aan de waarheid van dit verhaal  يشك

200 uitbarsten in  انفجر De leerlingen barstten in lachen uit 

201 uitgaan van  فرضية من انطلق  In de wiskunde ga je uit van hypotheses. 

202 (zich) uitgeven voor  شخصية انتحل  De rijke man gaf zich voor een bedelaar uit 

203 uitkijken naar / voor / 
op 

 تتطلع 
 تنتبه
 تطل

Wij kijken uit naar de vakantie. 
Op de fiets moet je uitkijken voor auto’s. 
Onze flat kijkt uit op de markt 

204 uitkomen op 
 يوصل – ُيفضي 

اخره في  
Deze straat komt uit op het Stationsplein 

205 
uitzien naar 

 Mijn ouders zien erg uit naar hun vakantie in تطلع 
Turkije 

206 vatbaar zijn voor 
  قابل 

 
Die man is niet voor rede vatbaar 

معه التفاهم اليمكن الرجل هذا  

207 
vechten met / tegen 

vocht - heeft ge-
vochten 

 .Dieren vechten vaak met elkaar يتقاتل
Nederland en Duitsland hebben tegen elkaar 
gevochten 

208 verantwoordelijk zijn 
voor 

عن مسؤول    Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden 

209 
verdacht zijn op 

بينة على – منتبه   In het donker moet je verdacht zijn op 
obstakels 

210 verdenken van 
verdacht - heeft 
verdacht 

به مشتبه – متهما  Hij wordt verdacht van diefstal. 

211 (zich) verdiepen in 
 Ik heb mij verdiept in de geschiedenis van تعّمق 

India 

212 verdriet hebben om  اغمه – احزن  Het kind heeft verdriet om het zieke poesje 

213 
vergelijken met 

vergeleek- 
 heeft vergeleken 

 Vergeleken met gisteren is het vandaag mooi قارن
weer 

214 
(zich) vergissen in: 

vergiste- heeft zich 
vergist 

غلط – أخطأ  De leraar vergist zich soms in de namen van 
de leerlingen 

215 (zich) verheugen in / 
op 

بـ استمتع   
بسرور انتظر  

Ik verheug mij in een goede gezondheid. 
Ik verheug mij op het feest 

216 
(zich) verhouden tot 

الى قياسا -نسبته   De lengte verhoudt zich tot de breedte als 
twee staat tot één 

217 (zich) verkijken op verkeken تقدير في أخطأ  Ik heb mij op dat probleem verkeken. 

218 verlangen naar verlangde- verlangd الى تشوق  Verlang jij ook naar je vaderland؟ 



219 
verleiden tot 

verleidde- heeft 
verleid 

اغوى – دفع  Ik heb mij door vrienden laten verleiden tot 
gokken 

220 verlegen zitten om  الى احتاج  We zitten om hulp verlegen 

221 verliefd zijn op  حب حالة في   Wim is steeds verliefd op een ander meisje 

222 
verliezen van 

verloor- is, heeft 
verloren 

 De derde klas heeft met volleybal verloren خسر
van de eerste klas 

223 verlossen van verloste- verlost خلص – حرر  De stroper verloste de vos van de strik 

224 
veroordelen tot 

veroordeelde – 
veroordeeld 

 De dief werd veroordeeld tot drie jaar حكم
gevangenisstraf 

225 verontrust zijn over  قلق De regering is verontrust over de ozonlaag 

226 verschillen van 
verschilde- ver-
schild 

 De nieuwe docent verschilt nogal van de يختلف
vorige 

227 verslaafd zijn aan  يدمن Sommige jongeren zijn verslaafd aan gokken 

228 verstand hebben van 
 يفهم – بشئ  ألمٍّ 

 بشئ
Hebt u verstand van computers? 

229 versteld staan van  انبهر – أُعجب  Ik sta versteld van zijn optreden 

230 verstoken zijn van  شئ من ُحرم  Die man is van alle hulp verstoken 

231 vertrouwen op 
vertrouwde- ver-
trouwd 

اعتمد – وثق   Vertrouw maar op mij! 

232 vertrouwen stellen in 
stelde - heeft ge-
steld 

 في ثقة اضع
 شخص

Ik stel geen vertrouwen meer in die man 

233 vervaardigen uit  مصنوع Dit model is uit hout vervaardigd 

234 
vervreemden van 

 – غريب اصبح 
 ابتعد

Hij is helemaal van zijn eigen cultuur 
vervreemd 

235 
vervuld zijn van: 

 Ik ben vervuld van blijdschap over de goede ممتلئ 
afloop 

236 
verwijzen naar 

verwees - heeft 
verwezen  

إلى يشير  Een persoonlijk voornaamwoord verwijst 
naar een persoon of een 
zaak. 

237 
verzoeken om 

verzocht-  heeft 
verzocht 

من طلب   De conciërge verzoekt ons om de rommel op 
te ruimen 

238 
(zich) verzoenen met 

verzoende – 
verzoend 

أمرا تقبل  Ik heb mij helemaal met de gang van zaken 
verzoend 

239 verzot zijn op  مولع Mijn vriend is verzot op speelfilms 

240 vluchten voor vluchtte-is gevlucht لجئ Veel mensen vluchten voor oorlogsgeweld 

241 voelen voor voelde- gevoeld ان؟ تحب  Voel je ervoor om met mij mee te gaan? 

242 
voldoen aan 

voldeed- heeft vol-
daan  

 الشروط استوفى
لبى- استجاب –  

Hij voldoet aan de eisen om toegelaten te 
worden 

243 volharden in volhardde-volhard ٍّأصر De misdadiger volhardde in zijn stilzwijgen.  

244 
volstaan met 

اكتفى – اقتصر   De binnenkomende man volstond met een 
korte groet 

245 voorafgaan aan is voorafgegaan سبق  Hard werken gaat vaak vooraf aan succes 

246 (zich) voorbereiden 
op 

bereidde voor –  
heeft voorbereid 

 De leerlingen bereiden zich voor op het يحضر
examen. 

247 voorkeur geven aan 
 – افضلية يعطي 

 يفضل
Hij gaf de voorkeur aan een huis in het 
centrum van de stad 

248 voorkeur hebben 
voor 

افضلية لدي   Zijn vrouw had grote voorkeur voor een huis 
buiten de stad 

249 (een) voorsprong 
hebben op 

م – تسبق  تقدُّ  Met een goede start heb je vaak een 
voorsprong op je mededingers 

250 voortgaan met  خطى – استمر  Hij ging voort op de ingeslagen weg 

251 
voortkomen uit 

 – شئ من نبع 
 تولّد – عن انبثق

شئ من  

Daar komt alleen maar ellende uit voort 



252 voortvloeien uit 
vloeide voort uit-  
is voortgevloeid uit 

 – على ترتب
منه تتدفق  

Een conclusie vloeit voort uit een redenering 

253 
vooruitlopen op 

  liep vooruit op 
is vooruitgelopen 

االحداث سبق  Je moet niet op de zaken vooruitlopen 
Je bent altijd de zaken vooruitgelopen 

254 
voorzien in / van 

 – وفّر – زود 
ُمجهز – مزود  

Dit boek voorziet in een behoefte. 
Ik ben van alles voorzien. 

255 vragen naar / om / 
over 

vroeg- heeft ge-
vraagd 

..عن شخصا سأل  
شخص من طلب .. 

 

Je moet niet naar de bekende weg vragen. 
Dat is vragen om narigheid. 
Mag ik u iets vragen over deze les? 

256 
vrijspreken van 

sprak vrij- heeft 
vrijgesproken 

بالبراءة حكم  De rechter spreekt de vrouw vrij van de 
beschuldiging 

257 
vrijstellen van 

 Sommige jongens zijn vrijgesteld van dat ُيعفى 
examen 

258 waarschuwen voor waarschuwde انبه – أٌحذر  Ik waarschuw je voor de laatste keer 

259 wachten op wachtte- gewacht ينتظر Wacht je bij de bushalte op me? 

260 (zich) wachten voor   Wacht u voor de hond! 

261 
(zich) wagen aan 

 Heb je je deze winter aan schaatsen تجرؤ 
gewaagd? 

262 waken over waakte- gewaakt يسهر Hij waakt over zijn eigendommen 

263 walgen van walgde - gewalgd اشمئز – قرف  Ik walg van spruitjes 

264 wanhopen aan  يأس – قنط  Ik wanhoop aan een goede afloop. 

265 
wedden met 

wedde - gewed شخصا راهن  Ik heb met mijn vriendin om een ijsje gewed 
dat ik een tien voor mijn repetitie haal. 

266 wemelen van  ٍّتعج Deze sloot wemelt van de kikkers 

267 (zich) wenden 
naar/tot 

 توجه 
 استعان

Het schip wendt de steven naar het noorden 
Je kunt je tot de sociale dienst om 
ondersteuning wenden. 

268 wennen aan wende- gewend اعتاد – تعود  Ben je al gewend aan je nieuwe omgeving? 

269 (zich) werpen op wierp- geworpen على انكب  De leeuw wierp zich op de zebra 

270 (zich) wijden aan  انكب – تفّرغ  Ze wijdt zich helemaal aan haar studie 

271 wijken voor 
week- geweken يفسح – استسلم 

 المجال
Ajax moest wijken voor de nieuwe kampioen 

272 wijten aan weet- geweten عزا – يعزو  De regen is te wijten aan een lagedrukgebied 

273 
wijzen naar / op 

wees - gewezen الى اشار   
على دلٍّ  

Een kompasnaald wijst naar het noorden. 
De leraar wijst ons op onze fouten 

274 
winnen van 

won - gewonnen اكتسب – من فوز 
 غلب – من

 شخص

Wij hebben het niet van onze tegenstanders 
kunnen winnen. 

275 worstelen met 
worstelde  
geworsteld 

 – صعوبة يواجه
 يصارع

Ik worstel altijd met de onregelmatige 
werkwoorden 

276 zeker zijn van  واثق De soldaten zijn zeker van de overwinning 

277 zin hebben in  في رغبة   Ik heb zin in een spelletje kaart 

278 zinnen op zinde- gezind ينتقم Hij zint op wraak 

279 zoeken naar zocht- gezocht عن يبحث  : De bij zoekt naar honing 

280 zorgen voor zorgde- gezorgd يهتم – يرعى  De poes zorgt voor haar jongen 

281 
zuiveren van 

zuiverde  
heeft gezuiverd 

من تنقى   Het kraanwater is gezuiverd van allerlei 
ongerechtigheden 

282 zweren bij 
zwoer- 
heeft gezworen 

 -االفضل يعتبر 
 يقسم

Mijn moeder zweert bij aspirine. 

283 zwichten voor 
zwichtte-  is ge-
zwicht 

 .Hij is voor de verleiding gezwicht استسلم

 


