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aantreffen iets/iemand vinden of tegenkomen zonder dat 

je ernaar zoekt

afspringen naar beneden komen door te springen

afvragen een vraag stellen aan jezelf

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

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

de begeleider (-s) iemand die meegaat met een ander, meestal 
om te helpen of om te zorgen dat alles goed 
gaat

de besteding (-en) de manier waarop je tijd gebruikt voor iets of 
geld uitgeeft aan iets

het bestuur
(besturen)

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

cultureel wat te maken heeft met de cultuur

het diagram (-men) een tekening waarin je informatie weergeeft 
met lijnen, tekens enzovoort

fitnessen oefeningen doen met apparaten om een goede 
conditie te krijgen

fotograferen foto’s maken
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het handbal een sport waarbij twee teams van elk zeven 

spelers met de hand een bal in het doel van het 
andere team proberen te krijgen

inhouden betekenen

de interviewer (-s) iemand die vragen stelt aan een of meerdere 
personen

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

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

het kopje (-s) een klein, meestal rond bakje om thee of koffie 
uit te drinken

het korps (-en) een groep mensen die altijd samen een 
bepaalde activiteit doen of die hetzelfde beroep 
hebben

het kunstwerk (-en) een bijzonder voorwerp dat een kunstenaar 
heeft gemaakt, bijvoorbeeld een schilderij of 
een beeld

laatste hierna volgt er niets of niemand meer

de minderheid
(minderheden)

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

onderstaand dat wat hieronder staat

opbouwen bouwen, tot een geheel maken, samenstellen
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oppakken met je handen pakken en omhoogbrengen

het percentage (-s) een getal dat aangeeft hoeveel procent iets is

de raad de woorden die iemand gebruikt om een ander 
te vertellen wat hij het beste kan doen

het rondje (-s) een korte tocht die op dezelfde plaats begint en 
eindigt

rondrennen steeds verschillende kanten op rennen, zonder 
dat je ergens heen gaat

shoppen voor je plezier winkelen

de stichting (-en) een organisatie die geld gebruikt voor een 
bepaald maatschappelijk doel zonder winst te 
maken

surfen informatie zoeken op internet; van de ene 
website naar de andere gaan

de taakverdeling (-en) de manier waarop bepaald is welke taak 
personen moeten doen

de teamsport (-en) een sport die je speelt met een groep mensen 

de tennisser (-s) iemand die tennist

het theater (-s) een gebouw waar je naartoe gaat om toneel, 
ballet enzovoort te bekijken
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de trainer (-s) iemand die mensen begeleidt bij het leren of 

doen van iets

de training (-en) de keer dat je oefent om beter te worden, 
bijvoorbeeld in sport

trendy modern, helemaal van deze tijd

de trommel (-s) een instrument waarop je met stokken of met je 
handen slaat

trommelen op een instrument slaan met je handen of met 
stokken

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

uitprintbaar als het mogelijk is om iets te printen

vastmaken ervoor zorgen dat iets vastzit aan iets anders

de verf
(verven)

een dikke, vloeibare stof die je op iets smeert 
om het kleur te geven

de verliezer (-s) iemand die verloren heeft

verrichten doen, uitvoeren

het volleybal een sport waarbij twee teams van elk zes 
spelers met de hand een bal naar elkaar slaan 
over een net
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de vrijetijdsbesteding
(-en)

dat wat je doet als je vrij bent

wegvallen plotseling verdwijnen, er niet meer zijn


