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Woordenlijst 

aan (aan de muur)
aan de hand (Wat is er aan de hand?)
aanbieding (de), aanbiedingen
aandoen (Doe je schoenen aan.)
aangekomen (aankomen)
aankoop (de), aankopen
aanraden
aanrecht (het), aanrechten
aansluiting (de), aansluitingen
aanstaand(e)
aantal (het), aantallen
aantrekken
aanvraag (de), aanvragen
aanvraagformulier (het), -formulieren
aardig
abonnement (het), abonnementen
achter
achternaam (de), -namen
achtertuin (de), -tuinen
activeren
activiteit (de), activiteiten
ademen
adres (het), adressen
advies (het), adviezen
af en toe
afdeling (de), afdelingen
afgelopen (aflopen)
afhalen
afmaken
afrekenen
afspraak (de), afspraken
afspreken
afzuigkap (de), -kappen
agenda (de), agenda’s
al 
alarmnummer (het)
alle
allebei
alleen
alleenstaand 
allemaal
alles
als
alstublieft
alvast
ambulance (de), ambulances

TigrinyaNederlands
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Amerika
andere ...
anders
antibiotica (de)
antwoord (het), antwoorden
aparte
apotheek (de), apotheken
apotheker (de), apothekers
apparaat (het), apparaten
apparatuur (de)
Argentinië
auto (de), auto’s
automaat (de), automaten
automatisch
avond (de), avonden
avondeten (het)
baan (de), banen
bad (het), baden
badkamer (de), badkamers
bagage (de)
bakken
balie (de), balies
baliemedewerker (de), -medewerkers
balkon (het), balkons
bank (de), banken
barbecueën
beantwoorden
bed (het), bedden
bedankt
bedrijf (het), bedrijven
begane (begane grond)
beginnen
begonnen (beginnen)
begrijp (begrijpen)
begroeten
beide
beige
bekende
beker (de), bekers
bekijken
belangrijk
belasten (je enkel niet te zwaar belasten)
beleven
belt (bellen)
ben (zijn)
beneden
bent (zijn)
beroerd (Ik voel me beroerd.)
beste
bestellen
betalen
beter
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beterschap!
beurt (Wie is er aan de beurt?)
bezoek (het)
bezoeken
bier (het)
biertje (het), biertjes
bij (bij aankoop van ...)
bij (bij de bioscoop)
bijna
bijsluiter (de), bijsluiters
bijvoorbeeld
bijwerking (de), bijwerkingen
bijzonders (niets bijzonders)
binnen (Ik blijf binnen.)
binnen (binnen drie weken)
binnenkort
bioscoop (de), bioscopen
blauw
blij 
blijven
bloem (de), bloemen
boek (het), boeken
boekwinkel (de), -winkels
boerderij (de), boerderijen
bolletje (het), bolletjes
boodschap (de) 
boodschap (de), boodschappen
boodschappen doen
boodschappenlijstje (het), -lijstjes
boodschappentas (de), -tassen
boot (de), boten 
bootje (het), bootjes
bos bloemen (de)
boterham (de), boterhammen
bouwmarkt (de), bouwmarkten
boven
branderig (een branderig gevoel)
brandweer (de)
breed
brengen (naar)
briefje (het), briefjes 
broer (de), broers
brood (het), broden
broodje (het), broodjes
bruin
bruistablet (de), -tabletten
buikpijn (de)
buiten
bureau (het), bureaus
bureaulamp (de), -lampen
bureaustoel (de), -stoelen
burgerlijke staat (de)



© Boom uitgevers Amsterdam, 2018     Van start      4

burgerservicenummer (het), -nummers
bus (de), bussen
buur (de), buren
buurman (de), buurmannen
buurt (de), buurten
buurvrouw (de), buurvrouwen
café (het), cafés
centrum (het), centrums/centra
collega (de), collega’s
compleet
computer (de), computers
consult (het), consulten
contact (het), contacten
contact hebben
contant
crème (de), crèmes
cursist (de), cursisten
cursus (de), cursussen
cursusboek (het), cursusboeken
daar
daarna
dag (de), dagen
dagretour (het), dagretours
dak (het), daken
dan (Dan ga ik naar mijn werk.)
dan (Amsterdam is groter dan Utrecht.)
dank je! (danken)
dat 
de ...
deel (het), delen
dekbed (het), dekbedden
delicatesse (de), delicatessen
derde
dessert (het), desserts
deur (de), deuren
deze
dezelfde
dialoog (de), dialogen
dichtbij
dichtdoen
die
diefstal (de), diefstallen
dienst (Tot uw dienst!)
diepvries (de)
dierenpark (het), dierenparken
dierentuin (de), dierentuinen
dik
dinsdag (de), dinsdagen
direct
discotheek (de), discotheken
dit
diverse
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docent (de), docenten
dochter (de), dochters
doeg
doei
doen
doktersassistent (de), -assistenten
donderdag (de), donderdagen
donker
door (door de week)
doorgaan
doorgeven
doorverwijzen
dorp (het), dorpen
dosis (de), doses
douche (de), douches
douchen
draaien
drankje (het), drankjes
drink (drinken)
droger (de), drogers
drogist (de), drogisten
drogisterij (de), drogisterijen
droog
droomhuis (het), -huizen
druk (Ik heb het druk.)
druk (drukken)
druppel (de), druppels
druppelen
duidelijk
Duitsland
dun
dus
duur
duurt (duren)
e-mail (de), e-mails
echt
echtgenoot (de), echtgenoten
echtgenote (de), echtgenotes
een
eengezinswoning (de), -woningen
eenmalig
eerst (Eerst ga ik naar de supermarkt.)
eerste ... (de eerste les)
eettafel (de), eettafels
eigen
eigenlijk
eind(e) (het) 
elektronicazaak (de), -zaken
elkaar
bij elkaar (Dat is 15 euro bij elkaar.)
elke
en
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Engels
enkel (de), enkels
enkele reis (de), - reizen
enzovoort
er
ergens
erkennen
er ... mee (Ik ben er heel blij mee.)
eruit zien
ervaren
etage (de), etages
eten
euro (de)
even
examen (het), examens
extra
fabriek (de), fabrieken
familie (de), families
fiets (de), fietsen
fietsen
fijn
fijne (Fijne dag!)
film (de) , films
flat (de), flats
fles (de), flessen
flesje (het), flesjes
formulier (het), formulieren
fornuis (het), fornuizen
foto (de), foto’s
frisdrank (de), frisdranken
fruit (het)
fysiotherapeut (de), fysiotherapeuten
ga (gaan)
gaat (gaan)
gang (de), gangen
gang (Gaat uw gang! / Ga je gang!)
garage (de), garages
gate (de), gates
gebeurd (gebeuren)
gebleven (blijven)
geboortedatum (de), geboortedatums
geboren
gebroken (breken)
gebruikt (gebruiken)
gedaald (dalen)
gedaan (doen)
gedeelde (gedeelde keuken)
geef (geven)
geel
geen ...
gegaan (gaan)
gegeten (eten)
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gehoord (horen)
gehuwd 
geit (de), geiten
gekneusd (kneuzen)
gekomen (komen)
geld (het)
geldig
geleden
geloven
gelukkig
gemeente (de), gemeenten
gemeentehuis (het)
geneesmiddel (het), geneesmiddelen
genezen
genieten (van)
genoeg
gepast (met gepast geld betalen)
gescheiden
geschikt
geslaagd (slagen)
gesloten
gesmaakt (smaken)
gestegen (stijgen)
gestopt (stoppen)
getal (het), getallen
getrouwd (trouwen)
gevallen (vallen)
gevoel (het)
geweest (zijn)
gewicht (het)
gewoon
geworden (worden)
gezakt (zakken)
gezellig
gezin (het), gezinnen
gezond
gezonder
gezondheidszorg (de)
gisteravond
gisteren
gistermiddag
gistermorgen
glas (het), glazen
goed
goedemiddag
goedemorgen
goedenavond
goedkoop
gootsteen (de)
gordijn (het), gordijnen
goud
graag (Een kilo appels, graag!)
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graag (Graag gedaan!)
gracht (de), grachten
grachtenpand (het), grachtenpanden
gram (de/het)
grammatica (de)
gratis
griep (de)
grijs
groen
groente (de), groenten/groentes
groeten
groetjes
groot
grootmoeder (de), grootmoeders
grootvader (de), grootvaders
ha!
haar …
hal (de), hallen
hallo!
handbagage (de)
handig
handtekening (de), handtekeningen
hangt (hangen)
hard
hartelijk (Hartelijk dank!)
hè!
(ik ) heb (hebben)
hebben
(jij, u ) hebt (hebben)
(hij, zij) heeft (hebben)
heel
heer (de), heren
heerlijk
heten
helaas
hele ...
helemaal
helpen
herfst (de), herfsten
herhalen
herkennen
het 
het ...
hetzelfde
hier
hij
hoe?
hoek (de), hoeken
Hoe laat?
hoestdrank (de), hoestdranken
hoeveel?
hoi
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hond (de), honden
hoofdgerecht (het), -gerechten
hoofdpijn (de)
hoog
hoop (hopen)
hoor (Ja, hoor.)
hopelijk
horen
horen bij (Welke foto hoort bij welke persoon?)
houdbaar (houdbaar tot 12 juni)
houden van
huis (het), huizen
huisarts (de), huisartsen
huisartsenpraktijk (de), -praktijken
huiswerk (het) 
hulp (de)
hulpdienst (de), hulpdiensten
hun …
huurhuis (het), huurhuizen
hypotheek (de), hypotheken
hypotheekkosten (de)
ideale
idee (het)
identiteitsbewijs (het), -bewijzen
iemand
iets
iets anders
ik
in
in de buurt
inbegrepen
inchecken
indeling (de)
inderdaad
informatie (de)
informatie geven
informatiebalie (de)
ingang (de), ingangen
ingevuld (invullen)
innemen 
in orde!
inschrijven (zich)
inschrijving (de), inschrijvingen
installeren
instructie (de), instructies
instructiefilmpje (het), instructiefilmpjes
intercity (de), intercity’s
interessant
internet (het)
internetten
intikken
invoeren
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invullen
is (zijn)
ja
jaar (het), jaren
jammer
jazeker
je (Wie ben je?)
je … (Wat is je naam?)
je (Mag ik je iets vragen?)
jij (Wie ben jij?)
jong
jou (Ik ken jou.)
journaal (het), journaals
jouw …
juist
jullie (Waar wonen jullie?)
jullie … (Wat is jullie nationaliteit?)
jullie (Ik ken jullie.)
kaartautomaat (de), -automaten
kaartje (het), kaartjes
kaas (de)
kamer (de), kamers
kan (kunnen)
kant (de), kanten
kantine (de), kantines
kantoor (het), kantoren
kapot
kassa (de), kassa’s
kast (de), kasten
kat (de), katten
keer (de)
kelder (de), kelders
kennen
kennis (de), kennissen
kennismaken
kerk (de), kerken
kerktoren (de), kerktorens
keuken (de), keukens
keus (de) / keuze (de), keuzes
kies (kiezen)
kiezen
kijk (kijken)
kijken naar
kilo (de)
kind (het), kinderen
kinderboerderij (de), -boerderijen
kip (de), kippen
klaar
klacht (de), klachten
klant (de), klanten
klas (de), klassen
kledingkast (de), -kasten
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kledingwinkel (de), -winkels
kledingzaak (de), -zaken
kleed (het), kleden
klein
kleindochter (de), kleindochters
kleinzoon (de), kleinzoons
klikken
klinkt (klinken)
klopt (Dat klopt!)
klussen
koelkast (de), koelkasten
koffer (de), koffers
koffie (de)
koken
kom (komen)
komend(e)
komt (komen)
koophuis (het), koophuizen
koorts (de)
kopen
kopie (de), kopieën
kopje (het), kopjes
kort
korting (de), kortingen
kost (kosten)
koud
kraam (de), kramen
kraan (de), kranen
krant (de), kranten
krijgen
krijgt (krijgen)
kruising (de), kruisingen
kruispunt (het), kruispunten
Kun je ...?
kunnen
kussen (het), kussens
kuur (de), kuren
kwam (komen)
kwijt
laag
laat (Laat maar zitten!)
laden
lamp (de), lampen
land (het), landen
lang
langskomen
laptop (de), laptops
last (Ik heb last van ...)
leeg
leegdrinken
lees (lezen)
lees mee (meelezen)
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legitimatiebewijs (het), -bewijzen
leiding (de)
leiding geven aan
lekker (Het eten is lekker.)
lekker (Ik voel me niet lekker.)
lelijk
lente (de), lentes
let op (opletten)
leuk
lezen
lichaamsdeel (het), -delen
licht
liefde (de), liefdes
liever
lift (de), liften
ligbad (het), ligbaden
ligt (liggen)
lijn (de), lijnen
linkerhand (de)
linkerkant (de)
links
linksaf
logeren
loop (lopen)
loopafstand (de)
loopt (lopen)
lopen
lopend
loterij (de), loterijen
luister (luisteren)
luisteren
lukt (lukken)
lunch (de)
lunchcafé (het), -cafés
lunchen
maag (de), magen
maagtablet (de), -tabletten
maandag (de), maandagen
maar 
maat (de), maten
mag (mogen)
magazijn (het), magazijnen
magnetron (de), magnetrons
mail (de), mails
mailen
makelaar (de), makelaars
maken 
makkelijk / gemakkelijk
man (de), mannen
markt (de), markten
Marokko
me
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medecursist (de), -cursisten
medewerker (de), medewerkers
medicijn (het), medicijnen
medisch centrum (het)
mee (Lees mee.)
meegaan
meenemen
meer
meneer (de)
menukaart (de), menukaarten
met (Je spreekt met Jan.)
met (met de bus)
meter (de)
metro (de), metro’s
mevrouw (de)
Mexico
middag (de), middagen
mij
mijn …
minimaal
misschien
misselijk
missen
mobiele
moe
moeder (de), moeders
moeilijk
moestuin (de), moestuinen
moet (moeten)
mogelijk
moment (het), momenten
momentje (het)
mooi
morgen (de), morgens
motor (de), motoren
motorfiets (de), motorfietsen
muziekcentrum (het), -centrums/-centra
na (na 16.00 uur)
na (na 200 meter)
naam (de), namen
naar (Luister naar ...)
naar beneden
naar boven
naartoe (Waar ga je naartoe?)
nacht (de), nachten
nachtkastje (het), -kastjes
nagerecht (het), -gerechten
natuur (de)
natuurlijk
Nederland
Nederlander (de), Nederlanders
Nederlands (het)
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nee
neef (de), neven
neefje (het), neefjes
negatief
nemen
neusspray (de), -sprays
nicht (de) , nichten
nichtje (het), nichtjes
niet
nieuw
nieuwbouw (de)
nieuwbouwwoning (de), -woningen
nieuwe
niks
nodig 
nodig hebben 
nog
nog een keer
nooit
noteer (noteren)
noteren
nou
nu
nummer (het), nummers
ober (de), obers
ochtend (de), ochtenden
oefenen
oefening (de), oefeningen
of
oké
olifant (de), olifanten
om (om twee uur)
oma (de), oma’s
omdat
omgaan (met)
onder
onderweg
onderzoeken
ongeluk (het), ongelukken
ongeveer
ongezond
ons … (in: ons boek)
ons (het)
ons (Kunt u ons helpen?)
ontbijt (het)
ontbijten
ontdekken
ontmoeten
ontsteking (de), ontstekingen
onze … (onze auto)
ooit
ook
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oom (de), ooms
oordruppels (de)
oorpijn (de)
oosten (het)
op (op de eerste etage)
op (op maandag)
op (op straat)
opa (de), opa’s
opbellen 
opdrinken
open 
openbaar (openbaar vervoer)
opendoen
openen
ophalen
opleiding (de), opleidingen
oplossen (de tablet in water oplossen)
opnieuw
opruimen
opsnuiven
opstaan
oranje
organiseren
oud
OV-chipkaart (de), OV-chipkaarten
oven (de), ovens
over (over twee dagen)
overdekt (overdekt zwembad)
overgaan (De pijn gaat niet over.)
overgrootmoeder (de), -moeders
overgrootvader (de), -vaders
overige ...
overleden
overnemen
overstappen
paar (een paar schoenen)
paar (een paar dagen)
paars
pad (het), paden
pakken
pakketje (het), pakketjes
pakt (pakken)
park (het), parken
parkeerplaats (de), -plaatsen
parkeerterrein (het), -terreinen
parkeren
pas
pasfoto (de), pasfoto’s
paskamer (de), paskamers
paspoort (het), paspoorten
paspoortcontrole (de), -controles
passen
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pasta (de), pasta’s
pauze (de), pauzes
per (twee keer per week)
per stuk (twee euro per stuk)
perron (het), perrons
persoon (de), personen
persoonlijke (uw persoonlijke nummer)
persoonsgegevens
picknick (de), picknicks
picknicken
pijn (de)
pijn doen
pinnen
pinpas (de), pinpassen
pizza (de), pizza’s
plaatje (het), plaatjes
plaats (de), plaatsen
plan (het), plannen
plezier (Veel plezier ermee!)
poetsen (tanden poetsen)
poetst (poetsen)
politie (de)
pompje (het), pompjes
pond (het)
positief
postcode (de), postcodes
prachtig
praten
prijs (de), prijzen
prima
printer (de), printers
privé
probeert (proberen)
probleem (het), problemen
programma (het), programma’s
punt (de), punten
raad (raden)
raam (het), ramen
recept (het), recepten
receptie (de), recepties
receptioniste (de), receptionistes
rechtdoor
rechterhand (de)
rechterkant (de)
rechts
rechtsaf
rechtstreekse (rechtstreekse trein)
reclame (de), reclames
regelmatig
regent (regenen)
reis (de), reizen
reist (reizen)
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reizen
rekening (de), rekeningen
relatie (de), relaties
reserveren
rest (de)
restaurant (het), restaurants
rijbewijs (het), rijbewijzen
rijdt (rijden)
rijexamen (het), -examens
rijtjeshuis (het), -huizen
roepen
roken
roltrap (de), -trappen
rond
rondkijken (Ik kijk even rond.)
rondleiding (de), -leidingen
rood
rot
rotonde (de), rotondes
roze
ruim
rust (U moet rust nemen.)
rustige
saldo (het), saldo’s
salontafel (de), -tafels
samen
samenwonen
samenwonend 
sappig
sauna (de), sauna’s
scanner (de), scanners
schema (het), schema’s
schilderij (het), schilderijen
schoenenzaak (de), -zaken
schoen(en)winkel (de), -winkels
school (de), scholen
schoondochter (de), -dochters
schoonmaken
schoonmoeder (de), -moeders
schoonvader (de), -vaders
schoonzoon (de), -zoons
schoonzus (de), -zussen
schoorsteen (de), schoorstenen
schrijven
schuur (de), schuren
scooter (de), scooters
seizoen (het), seizoenen
servicebalie (de), -balies
sfeer (de)
sigaar (de), sigaren
sigaret (de), sigaretten
signaal (het), signalen
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sinds
slaapkamer (de), slaapkamers
slagen
slapen
slecht
slechts
sleutel (de), sleutels
slijterij (de), slijterijen
slikken
smaakt (smaken)
smakelijk (Eet smakelijk!)
smal
smeren
sms-je (het), sms-jes
snackbar (de), snackbars
snee (de)
snel
sociale media (de)
soms
soort (de), soorten
sorry
Spaans
Spanje
spannend
speciaals (Zoekt u iets speciaals?)
speeltuin (de), -tuinen
spelling (de)
spiegel (de), spiegels
spierpijn (de)
spijt (Het spijt me.)
spits (de)
spoedeisend (spoedeisende hulp)
spontaan
spoor (de), sporen
sporten
spray (de), sprays
spreek (spreken)
spreekt (spreken)
spreken
staan 
staan (De jurk staat je goed.)
stad (de), steden
stapt (stappen)
station (het), stations
stationsplein (het), -pleinen
sterkte!
steunverband (het), -verbanden
stijgen
stoel (de), stoelen
stoplicht (het), stoplichten
stoppen
storten
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straat (de), straten
straks (tot straks)
strand (het), stranden
studeerkamer (de), -kamers
student (de), studenten
studentenkamer (de), -kamers
studeren
stuk (twee euro per stuk)
sturen
stuurt (sturen)
supermarkt (de), supermarkten
taart (de), taarten
tablet (de/het), tabletten
tafel (de), tafels
tand (de), tanden
tandarts (de), tandartsen
tante (de), tantes
tapijt (het), tapijten
tas (de), tassen
tasje (het), tasjes
taxi (de), taxi’s
te ... (te huur)
te ... (te laat)
te ... (te voet)
team (het), teams
tegen
tegenover
tekenen
tekening (de), tekeningen
tekst (de), teksten
telefoneren
telefoon (de), telefoons
telefoongesprek (het), -gesprekken
telefoonnummer (het), -nummers
televisie (de), televisies
ten slotte
terras (het), terrassen
belt terug (terugbellen)
terugkomen
tevreden
thee (de)
theepot (de), theepotten
thuis
tijd (de), tijden
tijdje (een tijdje geleden)
toetje (het), toetjes
toets (de)
toilet (het), toiletten
tot
tot aan
traject (het), trajecten
tram (de), trams
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tramhalte (de), -haltes
trap (de), trappen
trein (de), treinen
trek (Ik heb trek.)
trouwen
tuin (de), tuinen
tuinieren
Turkije
tussen
tussendoor
tv (de) , tv’s
twee-onder-een-kap-woning (de), -woningen
tweede
type (het), types
u
uit
uitchecken
uitdoen (Doe het licht uit.)
uitdoen (Doe je schoenen uit.)
uitje (het), uitjes
uitkomen (Komt dat je uit?)
uitnodigen
uitslapen
uitspraak (de)
uitzetten (Ik zet de computer uit.)
uitzicht (het), uitzichten
uur (het), uren
uw …
vaas (de), vazen
vaatwasser (de), -wassers
vader (de), vaders
vakantie (de), vakanties
van
vanaf
vanavond
vandaag
vandaan
vanmiddag
vanmorgen, vanochtend
vanzelf
varen
vast 
vaste trap (de), - trappen
veel
ver
veranderd (veranderen)
verband (het)
verder
verdienen (geld verdienen)
verdieping (de), verdiepingen
vergeet (vergeten)
verhaal (het), verhalen
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verhoging (de)
verhuisd (verhuizen)
verjaardag (de), verjaardagen
verkouden
verkoudheid (de)
verliefd
verliefd worden
verlies (het), verliezen
verliezen
verrukkelijk
vers
verschil (het), verschillen
verschillende
verstopt (Mijn neus is verstopt.)
versturen
vertellen (over)
vertelt (vertellen)
vertrekhal (de), vertrekhallen
vervelend
vervoer (het)
vervoermiddel (het), vervoermiddelen
verwarming (de)
verzekerd (verzekeren)
via
viel (verleden tijd van ‘vallen’)
vierde
vies
vis (de), vissen
vlees (het)
vleeswaren (de)
vliegen
vliegtuig (het), vliegtuigen
vlucht (de), vluchten
voelen
voetbalveld (het), -velden
vol
volg (volgen)
volgend (volgend jaar)
volgende (volgende week)
voor
vooral
voordelig
voordeur (de), -deuren
voorgerecht (het), -gerechten
voornaam (de), -namen
voorraad (de), voorraden
voortuin (de), -tuinen
voorzien (van)
voorziening (de), voorzieningen
vorig (vorig jaar)
vorige (vorige week)
vraag (de), vragen
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vragen
vriend (de), vrienden
vriendin (de), vriendinnen
vrij
vrijdag (de), vrijdagen
vrijstaand (een vrijstaand huis)
vrouw (de), vrouwen
vul in (invullen)
waar?
wachten
wachtwoord (het), wachtwoorden
wandelen
wanneer?
want
warenhuis (het), -huizen
warm
was (Dat was het.)
wasmachine (de), -machines
wasmiddel (het), -middelen
wastafel (de), -tafels
wat?
wc (de), wc’s
we
week (de), weken
weer
weer (het)
weg (de), wegen
weinig
wekker (de), wekkers
wel
weleens
welk? (In welk dorp woon je?)
welke? (In welke stad woon je?) 
welkom
wereld (de)
werk (het)
werken
werkkamer (de), -kamers
westen (het)
weten
wie?
wij
wijn (de), wijnen
wijntje (het), wijntjes
wil (willen)
winkelcentrum (het), -centrums
winter (de), winters
wit
woensdag (de), woensdagen
wonen
woning (de), woningen
woon (wonen)
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woonkamer (de), -kamers
woonplaats (de), -plaatsen
woont (wonen)
woonwarenhuis (het), -huizen
woord (het), woorden
wordt (worden)
zacht
zag (zien)
zakenman (de), -mannen/-lui
zakken
zalf (de)
zalig
zaterdag (de), zaterdagen
zaterdagmiddag (de), -middagen
ze (Waar komen ze vandaan?)
ze (Waar komt ze vandaan?)
zeer (Mijn pols doet zeer.)
zeg (zeggen)
zelf
zetten
zich 
zich herinneren
zich inschrijven
zich voelen 
zie (zien)
ziek
ziekenhuis (het), -huizen
zien
ziens (tot ziens)
ziet (zien)
zij (Hoe heet zij?)
zij (Hoe heten zij?)
zijn … (Zijn naam is Peter.)
zijn (Wij zijn in Nederland.)
zilver
zin (Ik heb zin in koffie.)
zit (zitten)
zitten (op een stoel zitten)
zitten (De schoenen zitten lekker.)
zitten (Laat maar zitten.)
zo
zoals
zoekt (zoeken)
zoet
zogenaamde
zolder (de), zolders
zomer (de), zomers
zondag (de), zondagen
zoon (de), zoons
zuivel (de)
zullen
zus (de), zussen
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zuur
zwaar
zwager (de), zwagers
zwak (Ik heb zwakke enkels.)
zwart
zwembad (het), zwembaden
zwemmen


