
THEMA 7 FILM
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

de actrice de vrouwelijke acteur

de afloop het einde

alvast nu al, vóór iets anders

blond lichte haarkleur die op geel of wit lijkt

de carrière de verschillende banen die je in je leven hebt

de concurrentie
de situatie dat mensen of organisaties die hetzelfde 
doel hebben elkaar proberen te verslaan

de driehoek een dichte lijn met drie hoeken

de drugs
een middel dat je gevoel en je manier van denken 
verandert en waaraan je makkelijk verslaafd kan 
raken

de eigenaar de persoon die iets bezit, de persoon van wie iets is

de ellende een heel vervelende toestand

extreem heel erg, zeer; buitengewoon

gebruiken er zo mee omgaan dat je er iets aan hebt

gek
als je gek op iemand bent, vind je die persoon heel 
erg leuk

gemeen
als iemand dingen doet of zegt met de bedoeling 
om iemand anders pijn te doen
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de getuige
iemand die bij een gebeurtenis aanwezig is en die 
later kan vertellen wat er is gebeurd

het goud
een duur materiaal met een glanzende gele kleur, 
waarvan bijvoorbeeld sieraden worden gemaakt

heleboel een grote hoeveelheid, veel

het niet redden het niet voor elkaar krijgen; het niet halen

hopelijk dit woord gebruik je om te zeggen dat je iets hoopt

immers  
dit woord gebruik je om te zeggen wat de reden 
van iets is

de indruk
'onder de indruk van iemand zijn' betekent dat je 
sterke gevoelens bij die persoon hebt' 

klaarstaan klaar zijn voor gebruik of actie

de koffer
een stevige tas met een handvat waarin je bijv. 
kleding meeneemt voor op reis

kritisch grondig

massaal met heel veel mensen tegelijk

mogen toestemming hebben

de moord het bewust doden van iemand

naartoe naar een bepaalde plaats, in een bepaalde richting

ongelukkig
niet blij, niet verdrietig, omdat belangrijke dingen 
niet zijn zoals je wilt
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ontsnappen
op een slimme manier weggaan van een plaats 
waar je moest blijven, meestal zonder dat iemand 
het merkt

de rechthoek een dichte lijn met vier rechte hoeken

reserveren apart laten houden om later te gebruiken

het roddelblad
een tijdschrift dat verhalen verspreidt over 
bekende mensen

romantisch
iets wat een prettig gevoel geeft, dat past bij de 
liefde

de routeplanning bepalen welke weg je gaat volgen

het stadion
een groot terrein voor sport met rondom veel 
plaatsen waar mensen kunnen zitten

het talent de eigenschap dat je iets vanzelf goed kunt

terugbrengen iets brengen naar waar het vandaan kwam 

het uitje
een kort reisje voor je plezier, dat niet langer duurt 
dan een dag

uitverkocht niet meer te koop omdat alles al verkocht is

verlegen
bang en onzeker zijn als er onbekende mensen in 
de buurt zijn

vermoorden expres doden

het vertrek
het moment waarop je weggaat; de keer dat je 
weggaat

vlakbij op kleine afstand
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het voetbalstadion
een stadion waarin voetbalwedstrijden worden 
gespeeld

vrouwelijk met de kenmerken van een vrouw

wisselen in de plaats zetten van iets of iemand anders

zaterdagavond
de periode van de zaterdag tussen de middag en de 
nacht

zichtbaar  wat je kunt zien
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