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Van Dale, altijd een passende taaloplossing

In dit Van Dale Pocketwoordenboek 
Engels – Nederlands vind je alles wat 
je nodig hebt voor het schoolvak Engels 
en het eindexamen op de middelbare 
school. Ook bij gebruik thuis, op reis of bij 
een taalcursus is dit Pocketwoordenboek 
een uitstekende bron van informatie.

De vormgeving van dit Pocketwoorden-
boek helpt je om snel en makkelijk te 
vinden wat je zoekt. Op elke bladzijde 
staat bijvoorbeeld het alfabet. Ook valt het 
lidwoord bij elk trefwoord duidelijk op. 
In de zwarte kaders vind je bovendien veel 
extra informatie (zoals aanvullende uitleg 
over het opgezochte woord, landennamen 
of taaltips). 

Als je al wat verder bent en nóg meer 
woorden wilt kunnen opzoeken, dan is het 
Van Dale Middelgroot woordenboek 
Engels – Nederlands een goede keuze als 
opvolger van dit boek. De Van Dale 
Gramma tica Engels en Van Dale Werk-
woordgrammatica Engels zijn daarnaast 
ontzettend handig voor het leren van 
grammaticaregels en het vervoegen van 
werkwoorden, en je breidt je woordenschat 
snel uit met het geïllustreerde Van Dale 
Beeldwoordenboek Nederlands / Engels. 
Met Van Dale Online op school kun je 
ook makkelijk digitaal woorden opzoeken 
(kijk voor een gratis proefabonnement 
achter in dit boek).

Wij staan altijd open voor suggesties. 
Je kunt die mailen naar redactie@vandale.nl.

We wensen je veel plezier en succes met 
dit woordenboek!

Van Dale Uitgevers

voorwoord
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daad écht gek 3 begrepen, in orde, (dat
is) afgesproken • can we go to the movies?
~ •mogen we naar de film? oké
all-round allround, veelzijdig
All Saints’ Day Allerheiligen [1 november]

All Souls’ Day Allerzielen [2 november]

all-terrain geschikt voor elk terrein • ~
bike •mountainbike • ~ vehicle • terreinwa-
gen
all-time van alle tijden • an ~ record • een
(langdurig) ongebroken record • an ~ high
(of: low) • een absoluut hoogtepunt (of:
dieptepunt)
allude to /eloe:d toe/ zinspelen op, toespe-
lingen maken op
allure the /eljoee/ aantrekkingskracht,
charme
allusion the /eloe:zjen/ (+ to) zinspeling (op),
toespeling

1ally the /ælaj/ zn bondgenoot, medestan-
der, geallieerde • the Allies • de geallieer-
den

2 ally /elaj/ ww (zich) verenigen, (zich) ver-
binden • ~ o.s. with • een verbond sluiten
met
almanac the /o:lmenæk/ almanak
almighty /o:lmajtie/ 1 almachtig • the Al-
mighty • de Almachtige 2 [inf] allemachtig,
geweldig • an ~ din • een oorverdovend la-
waai
almond the /a:mend/ amandel [vrucht]
almost /o:lmoost/ bijna, praktisch, haast
• ~ all of them • haast iedereen
alms the /a:mz/ mv aalmoes
almshouse the /a:mzhaus/ hofjeh, armen-
huish

aloft /eloft/ 1 omhoog; opwaarts [ook fig]

• smoke kept rising ~ • er bleef maar rook
opstijgen 2 [scheepv] in de mast, in ’t want

1alone /eloon/ bn alleen, afzonderlijk, in zijn
eentje

2 alone /eloon/ bw 1 slechts, enkel, alleen
2 alleen, in zijn eentje • go it ~ • het op zijn
eentje opknappen • leave (of: let ) ~ •met
rust laten, afblijven van • he cannot walk,
let ~ run • hij kan niet eens lopen, laat staan
rennen

1along /elong/ bw 1 door, verder, voort • he
brought his dog ~ • hij had zijn hond bij
zich • come ~ • kommee • go ~ (with)
•meegaan (met) • I suspected it all ~ • ik
heb het altijd wel vermoed • ~ with • samen
met 2 langs • come ~ anytime • (je bent)
altijd welkom

2along /elong/ vz langs, door • flowers ~ the
path • bloemen langs het pad
alongside naast • ~ the road • aan de kant
van de weg

1aloof /eloe:f/ bn afstandelijk, koel
2 aloof /eloe:f/ bw op een afstand, ver • keep
(of: hold, stand) ~ (from) • zich afzijdig hou-
den (van)
aloud /elaud/ hardop, hoorbaar
alp the /ælp/ berg; alp
alphabet the /ælfebet/ alfabeth; abch [ook fig]

alphabetical /ælfebettikl/ alfabetisch
alpha geek the [inf] topnerd
alpha male the alfaman; [fig] leider
alpine /ælpajn/ alpien; berg- • ~ skiing
• het alpineskiën
Alps the /ælps/ Alpen
already /o:lreddie/ reeds, al (eerder)

1Alsatian the /ælseesjen/ zn 1 Elzasser, Elzas-
sische 2 [Brits] Duitse herder(shond)

2Alsatian /ælseesjen/ bn Elzassisch
also /o:lsoo/ ook, bovendien, eveneens
altar the /o:lte/ altaarh

altar boy the misdienaar
alter /o:lte/ 1 (zich) veranderen, (zich) wij-
zigen 2 [Am; inf; euf] helpen [huisdier]; castre-
ren, steriliseren
alteration the /o:ltereesjen/ 1 wijziging, ver-
andering 2 [Am; inf; euf] castratie, sterilisa-
tie
altercation the /o:ltekeisjen/ onenigheid,
twist, ruzie, geruzieh

1alternate /o:lte:net/ bn afwisselend, beurte-
lings • on ~ days • om de (andere) dag

2 alternate /o:lteneet/ ww afwisselen, verwis-
selen • alternating current •wisselstroom
alternation the /o:lteneesjen/ (af)wisseling

1alternative the /o:lte:netiv/ zn alternatiefh,
keuze, optie

2 alternative /o:lte:netiv/ bn alternatiefh • ~
facts • alternatieve feiten [als eufemisme voor

onwaarheden, leugens]

although /o:lðoo/ hoewel, ofschoon
altitude the /æltitjoe:d/ hoogte
alto the /æltoo/ 1 altpartij, altinstrumenth,
altstem 2 alt, altzanger(es)
altogether /o:lteĝeðe/ 1 totaal, geheel, he-
lemaal • at 50 he stopped working ~ •met
50 hield hij helemaal op met werken 2 in
totaal, alles bij elkaar • there were 30 peo-

already

Let op het juiste gebruik van already en all
ready.
Aan elkaar geschreven met één l betekent
het al, reeds:
• It was still early, but there were already
ten people there.

Los geschreven met twee l’en betekent
het helemaal klaar:
• Are you guys all ready? Then let’s go!
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ALple ~ • er waren in totaal 30 mensen
alt-right [Am] afk van alternative right alt-
right [behorende tot een rechts-populistische groe-
pering in de VS] • the ~ movement • de alt-
rightbeweging
altruism the /æltroeizm/ altruïsmeh

aluminium the /æljoeminniem/ aluminiumh

alumnus the /elumnes/ mv: alumni oud-stu-
dent; oud-leerling, alumnus
always /o:lweez/ 1 altijd, steeds, voorgoed
• he’s ~ complaining • hij loopt voortdu-
rend te klagen 2 in elk geval, altijd nog
•we can ~ sell the boat •we kunnen altijd
nog de boot verkopen
always-on • ~ internet access • permanen-
te internetverbinding
am /æm/ 1e pers ott van be
a.m. afk van ante meridiem vm., voor de
middag • at 5 ~ • om vijf uur ’s ochtends
Am afk vanAmerica(n)
amalgamate /emælĝemeet/ (doen) samen-
smelten, (zich) verbinden, annexeren, in
zich opnemen
amass /emæs/ vergaren, opstapelen

1amateur the /æmete/ zn amateur, liefhebber
2 amateur /æmete/ bn [vaak neg] amateur(s)-,
amateuristisch
amaze /emeez/ verbazen, verwonderen,
versteld doen staan
amazement the /emeezment/ verbazing, ver-
wondering
amazing /emeezing/ verbazingwekkend,
verbazend
ambassador the /æmbæsede/ ambassadeur,
vertegenwoordiger, (af)gezant
amber the /æmbe/ 1 amber(steen)+h, barn-
steen+h 2 amber(kleur); [verkeerslicht] geelh,
oranjeh

Amber alert the [Am] amber alerth [landelijk
alarmsysteem bij verdwijning of ontvoering van een

kind]

ambience the /æmbiens/ sfeer, stemming,
ambiance
ambiguity the /æmbiĝjoe:ittie/ dubbelzinnig-
heid
ambiguous /æmbiĝjoees/ dubbelzinnig, on-
duidelijk
ambition the /æmbisjen/ ambitie, eerzucht
ambitious /æmbisjes/ ambitieus, eerzuch-
tig
ambivalence the /æmbivvelens/ ambivalentie

• feel some ~ • gemengde gevoelens heb-
ben
ambivalent /æmbivvelent/ ambivalent, te-
genstrijdig

1amble the /æmbl/ zn 1 telgang; pasgang
[van paard] 2 kuierpas, kalme gang

2 amble /æmbl/ onov ww 1 in de telgang lo-
pen 2 kuieren, op zijn gemak wandelen
ambulance the /æmbjoelens/ ziekenwagen,
ambulance
ambulant /æmbjoelent/ ambulant, in bewe-
ging, rondtrekkend
ambush the /æmboesj/ hinderlaag, val-
(strik) • lie (of: wait) in ~ • in een hinderlaag
liggen
amen /a:men/ amen, het zij zo • [fig] say ~
to sth. • volledig met iets instemmen
amenable /emie:nebl/ 1 handelbaar, plooi-
baar 2 ontvankelijk (voor) • ~ to reason
• voor rede vatbaar
amend /emend/ verbeteren [bv. tekst, wets-

ontwerp]; (bij amendement) wijzigen
amendment the /emendment/ 1 amende-
menth 2 verbetering, rectificatie
amends the /emendz/ mv genoegdoening,
schadeloosstelling, compensatie •make ~
• a schadevergoeding betalen b het weer
goedmaken
amenity the /emie:nittie/ (sociale) voorzie-
ning, gemakh • this house has all the amen-
ities • dit huis is van alle gemakken voor-
zien
America /emerrikke/ Amerikah

1American the /emerrikken/ zn 1 Amerikaan-
(se) • Latin ~ • iem. uit Latijns-Amerika, La-
tijns-Amerikaan(se) 2 Amerikaans(-En-
gels)h

2 American /emerrikken/ bn Amerikaans • ~
Indian • (Amerikaanse) indiaan
amethyst the /æmiθist/ 1 amethisth 2 vio-
leth, violetkleur, purpervioleth

amiable /eemiebl/ beminnelijk, vriendelijk
amicable /æmikkebl/ amicaal, vriend-
(schapp)elijk • come to an ~ agreement
• een minnelijke schikking treffen
amidst /emidst/ te midden van, tussen, on-
der

1amiss /emis/ bn 1 verkeerd, gebrekkig
• there is nothing ~ with her • ze mankeert
niets 2 misplaatst, ongelegen • an apolo-
gy would not be ~ • een verontschuldiging
zou niet misstaan

2 amiss /emis/ bw verkeerd, gebrekkig, fout,
foutief • take sth. ~ • iets kwalijk nemen
ammonia the /emoonie/ ammoniak
ammunition the /æmjoenisjen/ munitie
amnesia the /æmnie:zie/ amnesie, geheu-
genverliesh

aluminium

In het Brits-Engels: aluminium.
In het Amerikaans-Engels: aluminum, met
vier lettergrepen en de klemtoon op de
tweede lettergreep.
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AN

amnesty the /æmnestie/ amnestie, generaal
pardonh

amoeba the /emie:be/ amoebe
amok /emok/ • run ~ • amok maken, als
een bezetene tekeergaan
among(st) /emung(st)/ onder, te midden
van, tussen • customs among(st) the Indi-
ans • gebruiken bij de indianen • among(st)
themselves • onder elkaar •we have ten
copies among(st) us •we hebben samen
tien exemplaren
amoral /eemorrel/ amoreel, immoreel
amorous /æmeres/ amoureus, verliefd
amount the /emaunt/ 1 hoeveelheid, groot-
te • any ~ of money • een berg geld 2 to-
taalh, som, waarde • to the ~ of • ten bedra-
ge van
amount to 1 bedragen, oplopen tot, berei-
ken • it does not ~ much • het heeft niet
veel te betekenen 2 neerkomen op, gelijk
staan met • his reply amounted to a refusal
• zijn antwoord kwam neer op een weige-
ring
amp the /æmp/ [inf] 1 verk van ampere ampè-
re 2 verk van amplifier versterker
ampere the /æmpee/ ampère
ampersand the /æmpesænd/ en-tekenh [het

teken &]

ample /æmpl/ 1 ruim, groot, uitgestrekt
2 rijk(elijk), overvloedig • have ~ resources
• bemiddeld zijn
amplifier the /æmpliffajje/ versterker
amplify /æmpliffaj/ 1 vergroten, vermeer-
deren 2 [elek] versterken
amputate /æmpjoeteet/ amputeren, afzet-
ten
amuse /emjoe:z/ amuseren, vermaken, be-
zighouden • be ~d at (of: by, with) sth. • iets
amusant vinden
amusement the /emjoe:zment/ 1 amuse-
menth, vermaakh 2 plezierh, pret, genoth

•watch in ~ • geamuseerd toekijken
amusement arcade the automatenhal
amusing /emjoe:zing/ vermakelijk, amusant
amygdala the /emiĝdele/ [anat] amygdala [deel

van de hersenen dat betrokken is bij bepaalde emo-

ties]

an /en, æn/ variant van lidwoord a, m.n. indien ge-

volgd door een woord dat begint met een klinker in de

uitspraak →
2a

anachronism the /enækrenizm/ anachronis-
meh

anachronistic /enækrenistik/ 1 anachronis-
tisch 2 ouderwets
anaemia /enie:mie/ bloedarmoede

1anaesthetic the /ænisθettik/ zn verdovings-
middelh

2 anaesthetic /ænisθettik/ bn verdovend, nar-

cotisch
anaesthetist the /enie:sθetist/ anesthesist
anaesthetize /enie:sθetajz/ verdoven, onder
narcose brengen
anagram the /æneĝræm/ anagramh

anal /eenel/ anaal, aars-
analogous /enæleĝes/ (+ to, with) analoog
(aan), overeenkomstig (met), parallel
analogue analoog • ~ watch • horloge met
wijzerplaat
analogy the /enæledzjie/ analogie, overeen-
komst • on the ~ of, by ~ with • naar analo-
gie van
analyse /ænelajz/ analyseren, ontleden,
ontbinden
analysis the /enælissis/ analyse [ook wiskun-

de]; onderzoekh, ontleding
analyst the /ænelist/ analist(e), scheikundi-
ge
analytical /ænelittikl/ analytisch
anaphylactic shock the anafylactische
shock [levensbedreigende allergische reactie]

anarchist the /ænekist/ anarchist
anarchy the /ænekie/ anarchie
anatomy the /enætemie/ 1 (anatomische)
bouw 2 anatomie, ontleding, analyse
ancestor the /ænseste/ 1 voorouder, voor-
vader 2 oertypeh, voorloper, prototypeh

ancestral /ænsestrel/ voorouderlijk, voor-
vaderlijk
ancestry the /ænsestrie/ 1 voorgeslachth,
voorouders, voorvaderen 2 afkomst, af-
stamming
anchor the /ængke/ ankerh • ~ man • vaste
presentator [van nieuws- en actualiteitenprogram-

ma’s]

anchorage the /ængkeridzj/ 1 verankering
2 ankerplaats
anchovy the /æntsjevie/ ansjovis
ancient /eensjent/ antiek, klassiek, uit de
oudheid • ~ history • de oude geschiedenis
Ancients the /eensjents/ mv de antieken
[i.h.b. Grieken en Romeinen]

ancillary /ænsillerie/ 1 ondergeschikt, bij-
komstig • ~ industry • toeleveringsbedrijfh

2 helpend, aanvullend
and /ænd/ 1 en, (samen) met, en toen,
dan • children come ~ go • kinderen lopen
in en uit • ~ so forth, ~ so on • enzovoort(s)
• ~/or • en/of 2 [intensiteit of herhaling] en
(nog), (en) maar • thousands ~ thousands
of people • duizenden en nog eens duizen-
den mensen 3 [tussen twee wwen] te, om te
• try ~ finish it • probeer het af te maken
||• nice ~ quiet • lekker rustig
androgynous /ændrodzjinnes/ 1 androgyn,
hermafrodiet 2 [plantk] tweeslachtig
anecdotal /ænikdootl/ anekdotisch
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ANanecdote the /ænikdoot/ anekdote
anemone the /enemmenie/ anemoon, zee-
anemoon
anesthet- → anaesthet-
anew /enjoe:/ 1 opnieuw, nogmaals, weer
2 anders
angel the /eendzjel/ 1 engel, beschermen-
gel, engelbewaarder 2 schat, lieverd
angelic /ændzjellik/ 1 engelachtig; hemels
2 [inf] lief

1anger the /ængĝe/ zn woede, boosheid • be
filled with ~ at sth. •woedend zijn om iets

2 anger /ængĝe/ ov ww boos maken
anger management the agressiebeheer-
sing

1angle the /ængĝl/ zn 1 hoek [ook wiskunde];

kant, uitstekende punth • at an ~ (with)
• schuin (op) 2 gezichtshoek, perspec-
tiefh; [fig] gezichtspunth; standpunth • look
at sth. from a different (of: another) ~ • iets
van een andere kant bekijken

2 angle /ængĝl/ onov ww (+ for) vissen (naar)
[ook fig]; hengelen (naar)
angle bracket the punthaak
angler the /ængĝle/ visser, hengelaar
Anglican /ængĝlikken/ anglicaans
anglicism the /ængĝlissizm/ anglicismeh

angling /ængĝling/ hengelsport
Anglo-American Engels-Amerikaans; An-
glo-Amerikaans

1Anglo-Saxon the zn 1 Oudengelsh 2 An-
gelsakser 3 (typische) Engelsman

2Anglo-Saxon bn 1 Angelsaksisch 2 [Am]

Engels
3Anglo-Saxon bw Oudengels

angry /ængĝrie/ boos, kwaad • be ~ about
(of: at) sth. • boos zijn over iets • be ~ at

(of: with) s.o. • boos zijn op iem.
anguish the /ængĝwisj/ leedh, pijn
anguished /ængĝwisjt/ gekweld; vol angst;
vol smart
angular /ængĝjoele/ 1 hoekig, hoekvormig,
hoek- 2 kantig, met scherpe kanten

1animal the /ænimmel/ zn dierh, beesth
2 animal /ænimmel/ bn 1 dierlijk • ~ husband-
ry • veeteelt 2 vleselijk, zinnelijk • ~ de-
sires • vleselijke lusten
animal ambulance the dierenambulance
animal kingdom the dierenrijkh

1animate /ænimmet/ bn 1 levend, bezield
2 levendig, opgewekt

2 animate /ænimmeet/ ov ww 1 leven geven,
bezielen 2 verlevendigen, opwekken
3 animeren, aanmoedigen, inspireren
animated /ænimmeetid/ levend(ig), bezield,
geanimeerd ||• ~ cartoon • tekenfilm
animation the /ænimmeesjen/ 1 animatie-
film, tekenfilm, poppenfilm 2 het maken
van animatiefilms, animatie 3 levendig-
heid, opgewektheid, animoh

animosity the /ænimmossittie/ vijandigheid,
haat, wrok
aniseed the /ænissie:d/ anijszaad(jeh), anijs
ankle the /ængkl/ enkel
anklet the /ængklit/ 1 enkelring 2 [Am] en-
kelsok, halve sok
annals the /ænlz/ mv annalen [ook fig]; kro-
nieken, jaarboeken

1annex the /æneks/ zn 1 aanhangselh, ad-
dendumh, bijlage 2 aanbouw, bijgebouwh,
dependance

2 annex /eneks/ ov ww 1 aanhechten, (bij)-
voegen 2 annexeren, inlijven; [inf; iron] zich
toe-eigenen
annexation the /ænekseesjen/ 1 aanhech-
ting 2 annexatie, inlijving
annihilate /enajjeleet/ vernietigen; teniet-
doen [ook fig]

annihilation the /enajjeleesjen/ vernietiging
anniversary the /ænivve:serie/ 1 verjaardag,
jaardag, gedenkdag 2 verjaarsfeesth,
jaarfeesth

1annotate /æneteet/ onov ww (+ (up)on) aante-
keningen maken (bij), commentaar schrij-
ven (op)

2 annotate /æneteet/ ov ww annoteren
announce /enauns/ 1 aankondigen, be-
kendmaken, melden 2 omroepen
announcement the /enaunsment/ aankondi-
ging, bekendmaking, mededeling
announcer the /enaunse/ 1 omroeper
2 aankondiger
annoy /enoj/ 1 ergeren, kwellen, irriteren
• be ~ed at sth. • zich over iets ergeren
• be ~ed with s.o. • boos zijn op iem.

Andorra Andorra

officiële naam Principality of Andorra Vor-
stendom Andorra

inwoner m Andorran Andorrees
v Andorran Andorrese

bijv. naamw. Andorran Andorrees
hoofdstad Andorra la Vella Andorra la

Vella
munt euro euro

Angola Angola

officiële naam Republic of Angola Repu-
bliek Angola

inwoner m Angolan Angolees
v Angolan Angolese

bijv. naamw. Angolan Angolees
hoofdstad Luanda Luanda
munt kwanza kwanza
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AN

2 lastigvallen, hinderen, plagen
annoyance the /enojjens/ 1 ergernis, kwel-
ling 2 last, hinder, plaag

1annual the /ænjoeel/ zn 1 eenjarige plant
2 jaarboekh

2 annual /ænjoeel/ bn 1 jaarlijks • [boekh] ~ ac-
counts • jaarrekening • ~ income • jaarinko-
menh 2 eenjarig
annuity the /enjoe:ittie/ jaargeldh, jaarrente
annul /enul/ 1 vernietigen, tenietdoen,
schrappen 2 ongeldig verklaren, herroe-
pen, annuleren
annunciation the /enunsie•eesjen/ aankondi-
ging, afkondiging
Annunciation the /enunsie•eesjen/ Maria-
Boodschap
anoint /enojnt/ 1 [rel] zalven 2 inwrijven,
insmeren
anomaly the /enommelie/ anomalie, onregel-
matigheid
anonymity the /ænenimmetie/ anonimiteit
anonymous /enonnimmes/ anoniem
anorak the /æneræk/ 1 anorak, parka
2 watjeh, nerd, studiebol, kluns
anorectic the /ænerektik/ → anorexic
anorexic the /ænereksik/ 1 anorexiapatiënt
2 eetlustremmer
another /enuðe/ 1 een ander(e), nog één
2 andere, verschillende • that’s ~ matter
• dat is een heel andere zaak • for one rea-
son or ~ • om een of andere reden • in one
way or ~ • op een of andere wijze 3 nog
een, een tweede, een andere • have ~ bis-
cuit • neem nog een koekje

1answer the /a:nse/ zn antwoordh, reactie,
oplossing, resultaath • he gave (of:made)
no ~ • hij gaf geen antwoord • no ~ • er
wordt niet opgenomen, ik krijg geen ge-
hoor •my only ~ to that •mijn enige reactie
daarop

2 answer /a:nse/ onov ww 1 antwoorden, een
antwoord geven •Mary couldn’t ~ •Mary
wist er geen antwoord op 2 voldoende
zijn, aan het doel beantwoorden • one
word would ~ • één woord zou volstaan

3 answer /a:nse/ ov ww 1 antwoorden (op),
beantwoorden, een antwoord geven op • ~
your father! • geef je vader antwoord!
2 reageren op • ~ the telephone • de tele-
foon opnemen • ~ the door • de deur open-
doen (als er gebeld wordt) 3 beantwoor-
den aan, voldoen aan • ~ the description
• aan het signalement beantwoorden

answerable /a:nsrebl/ 1 verantwoordelijk,
aansprakelijk • be ~ to s.o. for sth. • bij iem.
voor iets verantwoording moeten afleggen
2 beantwoordbaar
answer back 1 zich verdedigen 2 brutaal
antwoorden, (schaamteloos) wat terug-
zeggen, tegenspreken
answer for verantwoorden, verantwoorde-
lijk zijn voor • I can’t answer for the conse-
quences • ik kan niet voor de gevolgen in-
staan
answering machine the antwoordappa-
raath

answerphone the antwoordapparaath

answer to 1 gehoorzamen •my dog an-
swers to the name of Dixie •mijn hond
luistert naar de naam Dixie 2 zich verant-
woorden tegenover • ~ the headmaster for
your behaviour • je bij de directeur voor je
gedrag verantwoorden 3 beantwoorden
aan
ant the /ænt/ mier
antagonist the /æntæĝenist/ tegenstander;
antagonist
antagonistic /æntæĝenistik/ vijandig
antagonize /æntæĝenajz/ tegen zich in het
harnas jagen

1Antarctic the /ænta:ktik/ zn 1 Antarcticah,
zuidpool, zuidpoolgebiedh 2 Zuidelijke
IJszee

2Antarctic /ænta:ktik/ bn antarctisch, zuid-
pool- • ~ Circle • zuidpoolcirkel
antecedent the /æntissie:dent/ iets vooraf-
gaands, voorafgaand feith • ~s • anteceden-
ten
antedate /æntiedeet/ voorafgaan aan
antelope the /æntilloop/ antilope
antenatal /æntieneetl/ [Brits] prenataal • ~
care • zwangerschapszorg
antenna the /æntenne/ 1 [Am] antenne
2 voelhoorn, (voel)spriet, antenne
anterior /æntierie/ 1 voorste, eerste, voor-
2 voorafgaand • ~ to • vroeger dan, vooraf-
gaand aan
anthem the /ænθem/ 1 themaliedh, lijfliedh

• national ~ • volksliedh 2 populair pop- of
rocknummerh

anthology the /ænθolledzjie/ anthologie,
bloemlezing
anthracite the /ænθresajt/ antracieth

anthropology /ænθrepolledzjie/ antropolo-
gie, studie van de mens
anti /æntie/ tegen, anti, tegenstander van,
strijdig met
anti-aircraft /æntieeekra:ft/ luchtdoel-;
luchtafweer-

1antibiotic the /æntiebajjottik/ zn antibioti-
cumh [geneesmiddel tegen infectieziekten]

answer

De w in het Engelse woord answer wordt
nooit uitgesproken.

POCKETS 2018 - VAN DALE [09/02/2018] ▪ PPMG PAG. 0033
<VDale_Pocket2018_021_fpen_a-h_corr1 ▪ 09-02-18 ▪ 10:02>

33 antibiotic

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


