
THEMA 12 VRIJE TIJD
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

aantreffen
iets/iemand vinden of tegenkomen zonder dat je 
ernaar zoekt

afvragen een vraag stellen aan jezelf

althans
dit woord gebruik je om iets wat je hebt gezegd, 
preciezer te maken

de basketbal
een sport waarbij twee teams een bal door een 
hoog net proberen te gooien

begeleiden met iemand meegaan, iemand steunen

het bestuur
een groep mensen die de leiding heeft, 
bijvoorbeeld over een vereniging of school

de conditie de toestand van je lichaam

de deelnemer iemand die meedoet aan iets

divers verschillend

het elftal een groep van elf spelers bij voetbal

het evenement
een gebeurtenis waar veel mensen naartoe komen, 
bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of een concert

de functie de taken die bij je baan horen

gespierd met sterke spieren

inhouden betekenen

de interviewer
iemand die vragen stelt aan een of meerdere 
personen
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de jeugd de jonge mensen

het judo
een sport waarbij je leert om jezelf te beschermen 
met je lichaam

de jury
een groep mensen die beslist wie een wedstrijd 
wint

kickboksen
een bepaalde vechtsport doen waarbij je de 
tegenstander slaat en schopt

lekkers iets wat goed smaakt

de meerderheid het grootste deel van een groep mensen

meespelen samen met anderen spelen

de minderheid
een groep die kleiner is dan de helft van de hele 
groep

nationaal iets wat voor het hele land is

onderstaand dat wat hieronder staat

opbouwen tot een geheel maken, samenstellen

oppakken beginnen

opzetten plaatsen op

de piano
een groot muziekinstrument met witte en zwarte 
toetsen

de poster
een groot stuk papier met een afbeelding om aan 
de muur te hangen
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het resultaat dat wat je met iets bereikt, het gevolg van iets

de samenvatting
een kort verslag van de belangrijkste informatie, 
zonder de details

de scheidsrechter
iemand die bij een wedstrijd oplet of iedereen zich 
aan de regels houdt

het schema
een tekening die op een simpele manier laat zien 
hoe iets werkt, of wat gedaan moet worden

shoppen voor je plezier winkelen

de spelregel
een afspraak over hoe je een sport of spel moet of 
mag spelen

sportief als je veel aan sport doet

de sportschool
een plaats waar je kunt oefenen om je lichaam 
gezond te houden

de sportwedstrijd
een spel waar meerdere mensen het tegen elkaar 
opnemen terwijl ze een sport uitoefenen

stellen met woorden zeggen

de stichting
een organisatie die niet het doel heeft om geld te 
verdienen en die geen leden heeft

de taakverdeling
de manier waarop bepaald is welke taak personen 
moeten doen

de teamsport een sport die je speelt met een groep mensen 

het tennis
een sport waarbij twee spelers met een racket een 
bal naar elkaar slaan over een net
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de training
de keer dat je oefent om beter te worden, 
bijvoorbeeld in sport

de trommel
een instrument waarop je met stokken of met je 
handen slaat

trommelen
op een instrument slaan met je handen of met 
stokken

de trompet
instrument waarop je moet blazen en waarbij je 
met drie knopjes het geluid kunt bepalen

de uitnodiging
een kaartje of een vraag waarmee je iemand 
uitnodigt

de vereniging
een organisatie van mensen die hetzelfde doel 
hebben

verrichten doen, uitvoeren

volleybal
een sport waarbij twee teams van elk zes spelers 
met de hand een bal naar elkaar slaan over een net

vooraf eerder dan iets anders

het vraagwoord
een woord dat een open vraag inleidt, bijv. wie, 
waar, wanneer, hoe

de vraagzin een zin die een vraag is

de vragenlijst een lijst waar meerdere vragen op staan

de vrijetijdsbesteding dat wat je doet als je vrij bent

waarover over welk onderwerp
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