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WOC 1.2WOORDEN OM TE COMMUNICEREN - BLOC 1 - 2DE SEMESTER VANAF 2018 

WoC bestaat uit een waaier aan hulpmiddelen om de basiswoordenschat 
beter te beheersen, en dus beter te 
communiceren in het Nederlands. Ze 
z i j n a l l e m a a l b e s c h i k b a a r o p 
CLIck.ihecs.be : 

1. deze syllabus, downloadbaar op CLIck.ihecs.be . 
2. offline oefeningen voor de computer, te gebruiken 

via CLIck.ihecs.be met het ANKI 
computerprogramma. 

3. dezelfde online oefeningen voor het web en op 
mobiele toestellen via AnkiWeb, AnkiDroid en/of 
AnkiMobile apps 

4. flashcards voor snelle revisie, zowel 
invuloefeningen als vertaling, voor de computer en 
mobiele app Quizlet. 

De nodige hulp om deze tools correct te gebruiken zijn ook 
op CLIck te vinden. Daar vind je ook nuttige informatie 
over het online gebruik van woordenboeken. 

De stof van WoC 1.2 bestaat uit 14 hoofdstukjes. Op CLIck 
vind je ook advies om woordjeslijsten efficiënt te leren. 

Deze syllabus is gebaseerd op “Néerlandais Débutant, 
Vocabulaire en Contexte, partie 1” , DIELTJENS e.a., 
Bruxelles de Boeck, 2012 (5e ed.). 

versie 31 januari 2018 - vervangt alle vorige versies 

Duiding voor deze syllabus:  

1. verberg de tweede regel om de zin 
in de eerste regel correct in te 
vullen. Je krijgt op deze eerste regel 
ook de vertaling in het Frans. 

2. Naast de bedoelde oplossing, vind je 
ook alternatieve oplossingen – deze 
zijn allemaal correct, maar zijn niet 
noodzakelijk synoniemen van het 
eerste woord! 

3. Mannelijke of vrouwelijke woorden 
(artikel “de”) staan op deze 
manier onderstreept, terwijl dit 
hier betekent dat het basiswoord 
onzijdig is (artikel “het”) .  

4. Let op de duiding bij werkwoorden:  
AFnemen betekent dat het 
scheidbaar is (nam AF - is 
AFgenomen) terwijl volDOEN 
onscheidbaar is (volDEED - heeft 
volDAAN) - vraag om uitleg aan je 
leraar of surf hier: https://
www.youtube.com/watch?
v=Q_6D_PjVN0s of https://
www.youtube.com/watch?
time_continue=117&v=PZd7c4u7jn
E 

5. Attentiepunten worden ook 
vermeld, bv. “Let op: één ei > twee 
eieren” of “Opgelet: beginnen / 
begon / ben begonnen”

https://www.youtube.com/watch?v=Q_6D_PjVN0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=PZd7c4u7jnE
https://www.youtube.com/watch?v=Q_6D_PjVN0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=PZd7c4u7jnE
http://click.ihecs.be
http://click.ihecs.be/help-3/anki/
http://click.ihecs.be/help-3/anki/
http://click.ihecs.be/help/
http://click.ihecs.be/dicos/
http://click.ihecs.be/
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WoC 12.1 - Hoeveelheid 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Je moet geen grote _ alcohol drinken. Dat is niet gezond. 	 la quantité ..............................................................................................
    hoeveelheid   -    

45 is een getal van twee _ . 	 chiffre .........................................................................................................................................................
    cijfers   -    
Ze heeft een prachtig _ gekregen voor haar examen. 	 note, cote .......................................................................................................
    cijfer   -    
Twee, vier, zes, acht ... zijn _ getallen; een, drie, vijf, zeven ... niet. 	 pair ..........................................................................................
    even   -    
Zij heeft op haar examen negentig _ van de punten gekregen. 	 pourcents .......................................................................................
    procent   -    
Veel vrouwen hebben een _ taak. Ze hebben een baan buitenshuis, maar ze doen ook het meeste werk thuis. 	 double ............
    dubbele   -    
Hij heeft _ boeken in zijn bibliotheek: veel wetenschappelijke boeken, romans, zelfs kookboeken. 	 toutes sortes de ................
    allerlei   -    
We hebben _ uren op haar gewacht, zeker drie of vier. 	 plusieurs ......................................................................................................
    verscheidene; verschillende   -    
Er was een _ volk, wel meer dan vijfduizend mensen. 	 une masse de ...............................................................................................
    massa   -    
Hoeveel kinderen heeft hij, zeven of acht? - Ik weet het niet precies, maar hij heeft er zeker een __ . 	 tout un tas ...................
    heleboel   -    

“Madmen is een _ op de televisie die het publiek  jaren heeft geamuseerd. 	 série ..............
    serie; reeks   -    
In een collegezaal blijven de eerste _ gewoonlijk onbezet. 	 la rangée ...................................
    rijen   -    
Tussen de prijzen van die twee huizen is er maar een _ verschil. 	 minime ..........................

    gering; klein; miniem   -    
Zij is een slechte slaper. Bij het _ geluid wordt ze wakker. 	 le / la moindre .......................................................................................
    minste; kleinste   -    
Acht _ drie is vijf. 	 moins ..........................................................................................................................................................................
    min   -    
Gaat men de belastingen alweer _? 	 augmenter (qqchose) .................................................................................................................
    verhogen   -    
De bevolking van Afrika _ heel snel _ , elk jaar met 2 a 3 procent. 	 augmenter ...............................................................................

    neemt ... toe   -   ! ‼  Let op : TOEnemen - nam TOE - is TOEgenomen   -> oefen hier! 

De bevolking van de stad is _ van 120.000 in 2000 tot 90.000 in 2015. 	 diminuer ........................................................................

    afgenomen; teruggevallen; verminderd; achteruitgegaan   -   ! ‼  Let op : AFnemen-nam AF-is AFgenomen -> oefen 

hier! 
Om cake te maken moet je de eieren en de suiker aan de boter _ en niet omgekeerd. 	 ajouter ......................................................

    toevoegen   -   ! ‼  Let op : TOEvoegen - voegde TOE - heeft/is TOEgevoegd   -> oefen hier! 
Twee helften vormen samen een __ . 	 un ensemble, un tout, une unité ............................................................................................
    geheel   -    
Grote sportsterren zijn over de _ wereld bekend. 	 entier ....................................................................................................................
    hele; gehele; ganse   -    
De calorie is de __ van warmte. 	 l'unité ..................................................................................................................................................
    eenheid   -    

We zullen de winst _ , iedereen krijgt evenveel. 	 partager ..................................................................................................................
    delen; verdelen   -    
Twaalf _ door twee is zes. 	 diviser ...........................................................................................................................................................
    delen   -    
Voor zijn werk verblijft hij het grootste _ van het jaar in het buitenland. 	 la partie ........................................................................
    gedeelte; deel   -    

http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/
https://quizlet.com/180314753/flashcards
https://quizlet.com/180314753/flashcards
https://quizlet.com/180314753/flashcards
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Ik had dertig euro meegenomen om wat te halen voor het middagmaal en er _ slechts vijf euro van _ . 	 rester ........................
    bleef ... over   -   ! ‼  Let op : Overblijven - bleef Over - is Overgebleven   -> oefen hier! 
Ik weet niet in welke _ hij onder invloed staat van zijn familieleden. 	 dans quelle mesure ............................................................
    mate   -   ‼  Let op : "de maat" <> de mate: "in welke mate", "in grote/kleine mate", "met mate", "in zekere mate", …  

Als je op grote _ kunt produceren, dan komt dat veel goedkoper uit. 	 l'échelle ................................................................................
    schaal   -    
Ik ben vreselijk moe, ik kan nog _ op mijn benen staan. 	 à peine .......................................................................................................
    nauwelijks; amper   -    
Omdat het zo koud was, was er _ niemand op straat. 	 presque ..........................................................................................................
    haast; bijna; vrijwel   -    
Ik ben gisteren _ laat naar bed gegaan en ik voel dat nu. 	 assez, moyennement .............................................................................
    tamelijk; vrij ; nogal   -    
Waarheid is een _ begrip. Wat vandaag juist is, kan morgen verkeerd blijken. 	 relatif ...................................................................
    betrekkelijk; relatief   -    
Zijn diploma _ niet. We hebben een hoger niveau nodig. 	 suffire ........................................................................................................

    voldoet; volstaat   -   ! ‼  Let op : volDOEN - volDEED - heeft volDAAN  -> oefen hier! 
Kom binnen. Er is _ plaats voor iedereen. 	 suffisant/suffisamment ...................................................................................................
    voldoende; genoeg   -    
Onze vereniging telt _ tweehonderd leden, het precieze aantal ken ik niet ! 	 plus ou moins .........................................................
    circa; ongeveer; min of meer; plus minus; zo'n   -    
Het regende _ dat we niet konden gaan wandelen. 	 tant, tellement ...................................................................................................
    zodanig; zozeer   -    
Je hebt _ de tijd. Je hoeft niet nerveus te worden. 	 largement ...........................................................................................................
    ruim   -    
We hebben _ informatie gekregen over de nieuwe verkeersregeling. Echt meer dan voldoende. 	 détaillé, complet ...................
    uitvoerige; uitgebreide   -    
De winkel is _ op maandag en dinsdag open, nooit op andere dagen. 	 exclusivement .....................................................................
    uitsluitend; alleen   -    
Saoedi-Arabië produceert _ olie. Er zijn weinig andere industrieën. 	 principalement ....................................................................
    hoofdzakelijk; voornamelijk; vooral   -    
De restauratie van het huis brengt _ meer kosten mee dan verwacht. 	 considérable/considérablement ....................................
    aanzienlijk   -    
Je hebt _ gelijk. Ik had op tijd moeten zijn. 	 entièrement ....................................................................................................................
    volkomen; helemaal   -    
Wat ik je gezegd heb is de _ waarheid, honderd procent, dat verzeker ik je. 	 pur(e) .......................................................................
    zuivere   -    
Door zijn ziekte had hij geen _ meer in zijn armen. Hij kon zelfs geen zakje van vijf kilo meer dragen. 	 la force .......................
    kracht   -    

Door een _ explosie werd  het hele huizenblok volledig vernield. 	 vigoureux, fort, énergique ......................................................
    krachtige; hevige; sterke   -    
De schepen kwamen in een _ storm terecht. 	 violent ...........................................................................................................................
    geweldige; grote; felle, verschrikkelijke ; hevige ; heftige   -    
Het _ licht deed pijn aan de ogen. 	 vif .....................................................................................................................................................
    felle; harde   -    
De parlementsleden van de groene partij hebben zich _ verzet tegen de komst van een chemisch bedrijf. 	 violemment .........
    heftig; hevig; enorm; druk   -    
Als hij boos is, maakt hij _ gebaren. 	  ......................................................................................................................................................
    heftige; hevige; grote; zenuwachtige   -    
Er is een _ ongeluk gebeurd. 	 terrible, effroyable .................................................................................................................................
    verschrikkelijk    -    
Ons zoontje heeft een _ angst voor honden. Hij raakt soms helemaal in paniek. 	 terrible, énorme ..............................................
    ontzettende; grote; enorme; vreselijke   -    
Het Chinees is een _ moeilijke taal. 	 terriblement, particulièrement ................................................................................................
    ontzettend; bijzonder; zeer; uiterst; vreselijk   -    
Als je de soep te _ vindt, kun je er wat zout bijdoen. 	 fade, sans goût ................................................................................................
    flauw   -    
Ondanks haar _ gezondheid doet ze haar werk altijd erg zorgvuldig. 
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	 fragile, faible .............................................................................................................................................................................................
    zwakke   -    

WoC 12.2 - het Aspect 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

De dokters wisten nog niet veel over de _ van de ziekte.  	 la nature ..................................................................................................
    aard; oorzaak   -    

Een _ is een geometrische figuur met vier gelijke zijden. 	 le carré .....................................................................................................
    vierkant   -    
Deze kamer is vier bij vier meter groot. Dat is dus zestien __ meter. 	 métre carré .........................................................................
    vierkante   -    
Zij hebben een heel uitgebreide vrienden_. 	 le cercle ...........................................................................................................................
    kring   -    
Pas op voor dat _ mes, meisje. Je snijdt je nog in je vingertjes. 	 tranchant ......................................................................................
    scherpe   -    
Het is niet wit, het is niet zwart, het is _ . 	 gris .....................................................................................................................................
    grijs   -    
Oude meubelen hebben vaak een mooie _ als het licht erop valt. 	 l'éclat (apsect) ...........................................................................
    glans   -    
De vloer _ als een spiegel. 	 briller, luire, rayonner ...............................................................................................................................

    glimt; glanst; blinkt   -   ! ‼  Let op : glimmen - glom - heeft geglommen  -> oefen hier! 

Als het _ weer is, kun je in de Zwitserse bergen tot in Italia kijken. 	 clair ........................................................................................
    helder; klaar; mooi   -    
Zo'n _ antwoord kan ik op het examen niet aanvaarden. Je moet duidelijk zijn. 	 vague, flou ........................................................
    vaag   -    
Ik heb _ dat je je  niet goed voelt, je ziet zo bleek. Wil je misschien even naar buiten gaan? 	 avoir l'impression .........................
    de indruk   -    

Mijn oom had een heel _ stem. Hij klonk overal bovenuit. 	 fort (son) ...............................................................................................
    luide; zware; harde   -    
De stem van die radioman _ zoals geen andere. 	 sonner, retentir, résonner ....................................................................................
    klonk   -   ! klinken - klonk - geklonken 
Toen de rechter de zaal binnenkwam, riep iemand van het personeel “__” en onmiddellijk zweeg iedereen. 	 silence ...............
    stilte   -    

__ is meer waard dan zilver. 	 l'or .............................................................................................................................................................
    Goud   -    
Spreken is _ , zwijgen is goud. 	 l'argent (métal) ....................................................................................................................................
    zilver   -    
Uw hart _ normaal, zei de dokter. 	 fonctionner .....................................................................................................................................
    functioneert; werkt; klopt; klinkt   -    
Door de knop naar links te draaien zet u de machine in _ . 	 le fonctionnement ...............................................................................
    werking   -    

De eerste minister had drie maanden nodig om van zijn hartoperatie te _ . Daarna voelde hij zich weer helemaal fit.  
	 guérir, se rétablir .....................................................................................................................................................................................
    herstellen   -    
Dat feit _ mijn mening dat we niet de juiste politiek volgen. 	 renforcer, conforter, fortifier ...........................................................
    versterkt   -    
Hij heeft een scherpe _ ; over een afstand van vijftig meter ziet hij nog alle details. 	 la vue, le regard ........................................
    blik   -     ‼  Let op : de blik = le regard, la vue —- het blik = le fer-blanc, la boîte métallique (de conserve) 

In zijn film over het jaar 2030 werpt de regisseur een _ in de toekomst. 	 le regard ........................................................................

    blik   -   ‼  Let op : de blik = le regard, la vue —- het blik = le fer-blanc, la boîte métallique (de conserve) 

Een __ banaan is helemaal zwart. 	 pourri(e) ........................................................................................................................................
    rotte   -    
Deze schoenen zijn niet goedkoop, maar ze zijn wel _ . Je zult ze lang kunnen dragen. 	 de bonne qualité ..................................
    degelijk; goed   -    
Zijn gezondheidstoestand ontwikkelt zich _ , hij voelt zich al veel beter. 	 favorablement ..............................................................

http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/
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    gunstig; positief   -    
Dat is een _ kopie. Je ziet echt geen verschil met het origineel. 	 parfait ...........................................................................................
    perfecte; volmaakte; uitstekende   -    
Ik heb _ resultaten met de nieuwe kopieermachine. 	 excellent ..........................................................................................................
    uitstekende; perfecte   -    
Je hemd is nog niet _ . Het zit nog in de was. 	 propre ..........................................................................................................................
    schoon; proper   -    
Haar zoontje is bijzonder _ in talen. 	 brillant ........................................................................................................................................
    knap ; bekwaan ; begaafd   -    
Je hebt nu een _ salaris. Denk je er nog niet aan een huis te kopen? 	 convenable(ment) ..............................................................
    behoorlijk; fatsoenlijk; eerlijk; redelijk   -    
Bij onze buren links is het huis altijd _ in orde, bij de buren rechts is het altijd een chaos. 	 bien, comme il faut ........................
    netjes; mooi; fijn; piekfijn   -    
De Rode Duivels heeft een _ overwinning behaald. Bravo! 	 magnifique, éclatante .........................................................................
    schitterende; prachtige; fantastische; geweldige   -    
Vind je die bloemen niet mooi? - Jawel, ze zijn _ . 	 magnifique ...........................................................................................................
    prachtig; magnifiek; geweldig; schitterend   -    
Wat een _ broek heb je aan. Je lijkt wel een clown. 	 ridicule, risible ..................................................................................................
    belachelijke; lachwekkende; groteske   -    
Het is niet mijn taak de prestaties van mijn collega's te _ . 	 juger, évaluer .......................................................................................
    beoordelen; appreciëren; evalueren   -    
Moet je een paspoort hebben voor Mexico ? - Ja, dat is absoluut _ . 	 indispensable ........................................................................
    noodzakelijk   -    
Je hebt een erg _ huis: niet ver van het centrum, geen trappen, twee garages. 	 pratique(ment) .................................................
    praktisch   -    
Hij is al een half uur te laat. Dat is _ , anders komt hij steeds op tijd. 	 bizarre, curieux, particulier .............................................
    eigenaardig; raar; vreemd; ongewoon; merkwaardig   -    
Die man is op het eerste gezicht wel een beetje _ , maar als je hem beter kent, is hij heel leuk. 	bizarre, curieux, particulier .
    raar; eigenaardig; vreemd; ongewoon; merkwaardig   -    
Ondanks de _ omstandigheden hebben ze het werk behoorlijk kunnen uitvoeren. 	 bizarre, curieux, particulier ......................
    buitengewone; bijzondere; merkwaardige; ongewone; vreemde; rare   -    
Het _ me dat ze hier nog niet is. Ze is anders altijd op tijd. 	 étonner ..................................................................................................
    verbaast; verrast; verwondert   -    

WoC 12.3  Gevoelens (1 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Hij heeft één _: hij kan niet met andere mensen samenwerken. 	 le défaut .......................................................................................
    gebrek; tekort   -    
Hij is naar de bioscoop geweest, maar hij had _ kunnen thuisblijven, want binnenkort tonen ze dezelfde film op de tv.  
	 aussi bien ..................................................................................................................................................................................................
    evengoed; evenzeer; net zo goed; al bij al   -    
Het is een _ groep, we hebben altijd veel plezier samen. 	 agréable ....................................................................................................
    gezellige   -    
_ je het _ dat ik volgende week de directeur uitnodig? - Ja hoor, in orde. 	 être d'accord, approuver ............................................

    Vind ... goed   -   ! ‼  Let op : GOEDvinden - vond GOED - heeft/is GOEDgevonden -> oefen hier! 
Leonardo da Vinci wordt _ als één van de grootste genieën aller tijden. 	 considérer ......................................................................
    beschouwd   -    
De directie _ het noodzakelijk dat hij die functie aanvaardt. 	 estimer, considérer ..........................................................................
    acht; beschouwt   -    
China weigert nog steeds de regering van Taiwan te _ . 	 reconnaître ................................................................................................

    erkennen   - ! ‼  Let op : erKENnen – erKENde – heeft/is erKEND -> oefen hier! 
Barcelona is zonder _ een erg mooie stad. 	 le doute .............................................................................................................................
    twijfel   -    
Ben je bereid om 's morgens om zes uur te beginnen? - Geen _ . 	 inconvénient, objection, problème ...........................................
    bezwaar; probleem   -    
Is je vrouw in verwachting? - Ja. - Wel, ik _ al iets, maar ik durfde het niet te vragen. 	 supposer, se douter de qqch ................
    vermoedde   -    
Weet jij al wie de nieuwe directeur wordt? - Nee, ik heb er geen flauw _ van. 	 idée, présomption, supposition ...........................
    vermoeden; idee; benul   -    
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Dames en heren, de trein heeft _ een vertraging van drie minuten. 	 probablement .......................................................................
    vermoedelijk; waarschijnlijk   -    
Om je de _ te zeggen, ik vind je werk helemaal niet goed. Sorry, hoor. 	 la vérité .............................................................................
    waarheid   -    

Er is wel een parlement, maar de _ macht ligt bij de president. 	 réel ................................................................................................
    feitelijke; echte; werkelijke; reële    -    
Neem me niet kwalijk, ik heb me _ . 	 se tromper ...................................................................................................................................
    vergist   - ! zich vergissen 
Dat is niet waar. Je __ . 	 mentir ...............................................................................................................................................................

    liegt; vertelt leugens; bent een leugenaar   -   ! ‼  Let op : liegen - loog - heeft gelogen -> oefen hier! 
Die maatregel _ voor iedereen die hier werkt. 	 valoir, s'appliquer .....................................................................................................

    geldt   -   ! ‼  Let op : gelden - gold - heeft gegolden 

Ze heeft drie maanden lang geprobeerd haar auto te verkopen, maar zonder__ . 	 le résultat .......................................................
    resultaat   -    
Hij gaat proberen de halve marathon te lopen. Als het lukt, is het een echte _ . 	 performance, prestation .................................
    prestatie   -    
Hij kon zijn _ van sympathie niet verbergen, en begon te glimlachen. 	 le sentiment ......................................................................

    gevoelens    -   ‼  Let op : "het gevoelen" is enkelvoud > meervoud = "de gevoelens" 

Toen hij na jaren zijn land terugzag, was zijn _ groot. 	 la joie .............................................................................................................
    vreugde; tevredenheid; blijdschap; vreugd   -    
We _ ons al op de vakantie. We gaan een grote reis maken. Fantastisch! 	 se réjouir .......................................................................
    verheugen   -    
Toen die man de dood van zijn collega vernam, begon hij te _ als een kind.  	 pleurer .....................................................................
    huilen; wenen; schreien   -    
Zij wist dat ze zou zakken en toch huilde zij bittere _ toen zij het nieuws vernam. 	 la larme ........................................................
    tranen   -    

Je moet dat niet ernstig nemen, ik zeg het maar voor de _ . 	 à la blague ..........................................................................................
    grap   -    

Niemand durfde hardop te lachen, maar iedereen _ . 	 sourire ...........................................................................................................
    glimlachte   -    
Wij hebben het _ u de geboorte van ons eerste kindje mee te delen. 	 le plaisir (nous avons le plaisir de) ....................................
    genoegen; plezier   -   ‼  Let op : "het genoegen" is enkelvoud: “Ik heb het genoegen u onze afspraak te bevestigen” 

Ik vond de film echt fantastisch, ik heb er echt van _ . 	 profiter; cela m'a plu ..................................................................................
    genoten   -   ! ‼  Let op : genieten  (van) - genoot - heeft genoten -> oefen hier! 
De _ dat hij niet zou slagen was zo groot dat hij niet meer kon studeren. 	 l'angoisse ......................................................................
    angst; vrees   -    

Waarom ben je zo _? Alles is hier toch veilig. 	 angoissé, craintif ........................................................................................................
    angstig; bang   -    
Uit _ zijn baan te verliezen bleef hij 's avonds later werken dan nodig. 	 de crainte de, par peur de ..............................................
    vrees; angst   -    

De dokters _ voor het leven van de patiënt, maar na enkele uren was die al veel beter. 	 craindre ...............................................
    vreesden   -    
Het weer is _ slecht. het regent nu al drie dagen zonder ophouden. 	 terriblement .........................................................................
    vreselijk; verschrikkelijk   -    
Wat een _ man: hij vertelt altijd van die vreemde en sombere verhalen. 	 sombre, lugubre, mauvais, désagréable ....................
    nare; onaangename   -    
In België ben je _ te gaan stemmen bij de verkiezingen. Als je niet gaat, kun je een geldstraf krijgen. 	 obligé ............................
    verplicht   -    
Het eindresultaat _ een beetje _ . Ik had beter verwacht. 	 décevoir, ne pas être à la hauteur .......................................................

    valt ... tegen   -   ! ‼  Let op : TEgenvallen - viel TEgen - is TEgengevallen -> oefen hier! 
Hij had gedacht dat de reis erg zwaar zou zijn, maar dat is erg _ . 	 être mieux qu'attendu ............................................................

    meegevallen   -   ! ‼  Let op : MEEvallen - viel MEE - is MEEgevallen -> oefen hier! 
Wat zijn je _ voor het nieuwe jaar: een leuke vriendin of een dure sportauto, of beide? 	 le souhait ..............................................
    wensen   -    
We hebben elkaar een prettige vakantie _ en daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Jammer! 	 souhaiter ......................
    gewenst   -    
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Wat wil je, wit of zwart? Kun je niet kiezen? Je moet toch een _ maken, hoor. 	 le choix ................................................................
    keuze   -    

Wat is het heet vandaag. Ik _ naar een heerlijke koude douche. 	 aspirer à .......................................................................................
    verlang; kijk uit   -    
Aangezien hij niet uit eigen beweging wou meegaan, hebben we hem _ . 	 obliger ............................................................................

    gedwongen; verplicht   -   ! ‼  Let op : dwingen - dwong - heeft gedwongen -> oefen hier! 
Kun je met elk diploma _ worden tot alle studierichtingen aan de universiteit? 	 admettre, permettre ......................................

    toegelaten   -   ! ‼  Let op : TOElaten - liet TOE - heeft/is TOEgelaten -> oefen hier! 

WoC 12.4 – Gevoelens (2 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

In die selecte club word je zonder introductie niet _ . 	 admettre, permettre ....................................................................................

    toegelaten; binnengelaten   -   ! ‼  Let op : TOElaten - liet TOE - heeft/is TOEgelaten -> oefen hier! 
Ik ben tegen mijn _ op reis vertrokken, maar het is heel erg meegevallen. 	 volonté .......................................................................
    wil; wens   -    
Het _ naar vrijheid ligt in de natuur van de mens. 	 le désir ................................................................................................................

    verlangen   -   ‼  Let op : "het verlangen" is enkelvoud > meervoud = "de verlangens" 
Die politicus _ naar goede relaties met de pers. Maar het lukt niet altijd. 	 s'efforcer d'obtenir, tendre à .....................................
    streeft   -    
Ik ben altijd _ u meer informatie te geven. 	 prêt, disposé à .................................................................................................................
    bereid   -    
Al je wensen kan ik onmogelijk _ , maar ik beloof je wel al mijn liefde. 	 réaliser (rêve, désir) .......................................................
    vervullen; waarmaken   -    
Eten, drinken en warmte zijn onze belangrijkste _ . 	 le besoin ...........................................................................................................
    behoeften; noden   -    
Zij had _ aan wat gezelschap. Daarom zijn we samen uit gaan eten. 	 avoir besoin de .....................................................................
    behoefte; nood   -    
De dokters hebben haar  __ van zout verboden. 	 l'utilisation, la consommation ..............................................................................
    het gebruik   -    
Een politicus moet handelen in het algemeen _ en niet alleen in dat van zijn partij. 	 l'intérêt (ce qui importe pour qqn) ........
    belang   -    
Ken je die man? - Nee, hij is me totaal _ . 	 inconnu ...............................................................................................................................
    onbekend   -    
Er is grote _ voor de tentoonstelling: tweeduizend bezoekers in de eerste week. 	 l'intérêt (l'attention) ......................................
    belangstelling; interesse   -    
Ik heb uw brief met _ gelezen. We zullen aan uw voorstel de nodige aandacht schenken. 	 l'intérêt (l'attention) .......................
    belangstelling; interesse   -    
In de auto mag je geen seconde je _ verliezen. 	 l'attention ..................................................................................................................
    aandacht   -    
Dat is een _ boek. Ik heb er veel informatie in gevonden. 	 intéressant ..............................................................................................
    interessant   -    
_ u zich _ geschiedenis? - Ja, ik heb er altijd veel belangstelling voor gehad. 	 s'intéresser à  ........................................................
    Interesseert ... voor   -    
Ik moet nog enkele boodschappen doen. _ jij ondertussen op de kinderen? 	 surveiller, faire attention à ....................................
    let   -    
Het _ niet veel of ik was door het schot van de jager geraakt. Wat een geluk, zeg! 	 il s'en est fallu de peu ..................................
    scheelde   -    
Mijn vriend heeft me niet uitgenodigd. Maar het kan me niet _ , ik heb toch teveel werk. 	 cela m'est égal .................................
    schelen   -    
Er _ iets aan mijn computer, hij is voortdurend geblokkeerd. 	 il y a qqchose qui ne fonctionne pas .............................................
    scheelt   -    
Je moet _ dat je niet te veel frietjes eet. Dat is niet goed voor de lijn. 	 faire attention ....................................................................
    oppassen   -    
Hij is vandaag niet gekomen, maar _ komt hij morgen wel, de kans is groot. 	 probablement ........................................................
    wellicht; waarschijnlijk   -    
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Je hebt _ gelijk met je kritiek, maar mensen zijn nu eenmaal mensen. 	 certainement, sans aucun doute ..................................
    ongetwijfeld; zeker; zonder twijfel   -    
Hij gaf me een heel _ antwoord: hij zou in geen geval komen.  	 ferme, catégorique .........................................................................
    stellig; zeker; overtuigd   -    
Toen de politie binnenkwam was het slachtoffer _ al een paar uur dood, want het lichaam was al koud.  
	 manifestement, apparemment ...............................................................................................................................................................
    blijkbaar; kennelijk; duidelijk; zeker; stellig; ongetwijfeld   -    
De meeste landen van West-Europa kennen het systeem van de Sociale _ d.w.z. een soort verzekering tegen ziekte, 
invaliditeit,     werkloosheid, etc. 	 la sécurité ........................................................................................................................................
    zekerheid   -    

Ik kan vandaag _ op tijd op het werk zijn, want ik moet eerst naar de dokter. 	 impossible; il m'est impossible de .....................
    onmogelijk   -    
Het examen is niet _ , maar ik denk toch dat ik zal slagen. 	 facile .....................................................................................................
    makkelijk; gemakkelijk   -    
Dat ze je niet wil helpen is _ . Jij hebt ook nog zo iets voor haar gedaan. 	 compréhensible ............................................................
    begrijpelijk; te begrijpen   -    
Hoeveel heb je betaald voor die tweedehands auto? - Tweeduizend euro? - Dat lijkt me inderdaad een _ prijs.  Zeker niet te 
hoog. 	 raisonnable .....................................................................................................................................................................................
    redelijke; interessante; goede; gepaste; billijke; schappelijke; raisonnabele   -    
Je moet _ zijn in je eisen. Je kunt niet alles willen. 	 raisonnable .......................................................................................................
    redelijk; raisonnabel   -    
Ik zal _ het werk tegen woensdag af te hebben, maar ik ben niet zeker of ik erin zal slagen. 	 tenter de ......................................
    trachten; proberen; mij inspannen   -    
Ik zal nog eens een _ ondernemen om hem thuis te bereiken, maar het is erg moeilijk, hoor. 	 la tentative .................................
    poging   -    

Ik zou eens goed moeten _ om me de naam van die auteur te herinneren. 	 réfléchir ......................................................................

    nadenken   -   ! ‼  Let op : NAdenken - dacht NA - heeft NAgedacht -> oefen hier! 
Voordat je een plan uitvoert, moet je het goed _ .  	 considérer ...........................................................................................................

    overwegen   -   ! ‼  Let op : overWEgen - overWOOG - heeft/is overWOgen -> oefen hier! 
Zelfs in zijn vrije tijd is hij met zijn _ altijd bij zijn werk. 	 la pensée ..................................................................................................
    gedachten   -    
Oude mensen denken dikwijls aan hun jeugd. Ze leven van hun mooie _ . 	 le souvenir ..................................................................
    herinneringen   -    
Je moet eerst _ hebben in een probleem voordat je het aan anderen kunt uitleggen. 	 la bonne compréhension ........................
    inzicht   -    
Ik begrijp dat je problemen hebt op het werk, maar ik _ niet _ waarom je dan zo boos bent op mij. 	 comprendre ......................
    zie ... in   -   ! ‼  Let op : INzien - zag IN - heeft INgezien -> oefen hier! 
De __ “atoom” en “molecule” komen uit de chemie. 	 la notion, le concept .........................................................................................
    begrippen, concepten, termen   -    

Die lerares heeft altijd _ voor mijn moeilijkheden. Ze is erg vriendelijk. 	 la compréhension .........................................................
    begrip   -    
Wat bedoel je? Ik _ niet wat je zegt. 	 comprendre .................................................................................................................................
    snap; begrijp   -    

                    Snap je? 

Is het je niet _ dat Hans zo weinig zei. Scheelt hem iets? 	 frapper; être frappé que ........................................................................

    opgevallen   -   ! ‼  Let op : OPvallen - viel OP - is OPgevallen -> oefen hier! 
Groen haar _ natuurlijk _ . lederen kijkt naar je. 	 frapper, se faire remarquer ................................................................................

    valt ... op   -   ! ‼  Let op : OPvallen - viel OP - is OPgevallen -> oefen hier! 
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Tot zijn grote _ heeft hij een prijs in de Lotto gewonnen. Dat had hij nooit durven dromen. 	 la surprise ....................................
    verrassing; verbazing   -    

Hij heeft weinig gestudeerd. Geen _ dat hij niet geslaagd is. 	 pas étonnant que... ............................................................................
    wonder   -    

De brief begon met “__ heer Janssens, dank u voor uw brief van 12 maart.” 	 Cher monsieur/madame ......................................
    Geachte   -    

WoC 12.5 - Relaties 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Dat is een goed _ tegen hoofdpijn. 	 le remède; le moyen ......................................................................................................................
    middel; geneesmiddel   -    
De _ waarop men wijn maakt verschilt van streek tot streek. 	 la manière, la façon .......................................................................
    wijze; manier   -    
In _ met vorig jaar hebben we dit jaar veel hogere temperaturen. 	 la comparaison; en comparaison ..........................................
    vergelijking   -   

De ministers van beide landen hebben een _ gesloten over de levering van landbouwproducten. 	 l'accord ................................
    overeenkomst; akkoord   -    

Haar familie _ enorm veel kapitaal en een kasteel aan de Loire. 	 posséder ......................................................................................
    bezit; heeft   -   ! ‼  Let op : bezitten - bezat - heeft bezeten -> oefen hier! 
Kun je in België de BBC goed _? - Ja, heel goed, via de kabel. 	 capter; recevoir ...............................................................................
    ontvangen   -   ! ‼  Let op : ontVANGen - ontVING - heeft/is ontVANGen -> oefen hier! 
Nee mevrouw, ik heb uw brief nog niet _ . 	 recevoir .............................................................................................................................
    ontvangen; gekregen   -   ! ‼  Let op : ontVANGen - ontVING - heeft/is ontVANGen -> oefen hier! 
In Louvain-la-Neuve wonen er naar _ meer jonge mensen dan in andere steden. 	  en proportion, proportionnellement .........
    verhouding   -    

 We kregen alleen _ informatie, geen details. 	 général .........................................................................................................................
    algemene; vage   -    
 In _ doe ik het niet, maar voor jou voor een keer wel. 	 en principe ...................................................................................................
    principe   -    
Theorie is heel mooi, maar je moet hem ook in de praktijk kunnen _ . 	 appliquer ...........................................................................
    toepassen; omzetten   -    
Is de maatregel betreffende de sociale premies ook van _ op werklozen, of niet? 	 l'application: d'application ...........................
    toepassing   -    
Ik vond de film erg goed, vooral _ compositie. 	 en ce qui concerne ....................................................................................................
    qua   -    
Ik ben het in alle _ met je eens: we moeten veel te veel belasting betalen. 	 sur tous les plans, à tous égards ..............................
    opzicht   -    
_ vorige zomer zijn we ook dit jaar naar Bretagne geweest. 	 tout comme .........................................................................................
    evenals; net als; juist als   -    
Deze school wordt _ door Walen als door Vlamingen bezocht. 	 aussi bien ... que .............................................................................
    zowel   -    
Hij is zo ziek dat hij _ eten _ drinken kan. 	 ni... ni .................................................................................................................................
    noch ... noch   -   ‼  Let op de spelling: noch <> nog 
Ik ben mijn portefeuille kwijt, en mijn autosleutels _ .  	 également ...................................................................................................
    eveneens; ook   -    
_ heeft hij het werk uitstekend gedaan, maar anderzijds heef hij toch wel erg veel tijd nodig gehad. 	 d'une part ......................
    Enerzijds   -    
Hij houdt niet van reizen en zijn vrouw _ . Ze blijven liever gezellig thuis tijdens de vakantie. 	 non plus ...................................
    evenmin; ook niet   -    
De regering heeft nieuwe maatregelen beloofd. Die zijn er _ nog niet gekomen. 	 cependant, toutefois, néanmoins ...................
    evenwel; nochtans; echter   -    
Enerzijds heeft hij het werk uitstekend gedaan, maar _ heeft hij toch wel erg veel tijd nodig gehad. 	 d'autre part ...................
    anderzijds   -    
In _ met de meeste andere gezinnen, hebben ze geen tv. 	 contrairement à ......................................................................................
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    tegenstelling   -    

Het succes van de voorstelling _ niet alleen _ van de acteurs, maar ook van het publiek. 	 dépendre ..........................................

    hangt ... af   -   ! ‼  Let op : AFhangen - hing AF - heeft AFgehangen -> oefen hier! 
We zijn helemaal _ van de beslissing van de directie. 	  dépendant de ................................................................................................
    afhankelijk   -    
Het ongeluk _ een file van 16 km. 	 causer ..............................................................................................................................................
    veroorzaakte   -    
We kennen de verschillende _ van de catastrofe niet. 	 la cause .........................................................................................................

    redenen; oorzaken   -  ‼  Let op : de reden = enkelvoud > meervoud = de redenen 
De moord in Sarajevo was de onmiddellijke _ tot de eerste wereldoorlog, maar de ware oorzaken lagen veel dieper.  
	 la raison, ce qui amena ... ........................................................................................................................................................................
    aanleiding; oorzaak; reden   -    

De stijging van de prijzen gaf _ tot ontevredenheid bij de bevolking. 	 occasionner .........................................................................
    aanleiding   -   ‼  Let op : aanleiding geven TOT iets 

Naar _ van de griepepidemie hebben veel scholen hun deuren gesloten. 	 suite à, en raison de .....................................................

    aanleiding   -   ‼  Let op : NAAR aanleiding VAN iets 

Ziekte is vaak het _ van een ongezonde levenswijze. 	 la conséquence ..............................................................................................
    gevolg -    
_ de regen moet het feestje in de zaal gehouden worden. 	 à cause de, en raison de .........................................................................
    Vanwege; Door; Omwille van; Wegens   -    
Hij heeft lang in Engeland gewoond. _ zijn accent. 	 de là, d'où ............................................................................................................
    Vandaar   -    
Het _ van de gesprekken was een overeenkomst te bereiken over de lonen van de arbeiders. 	 le but .........................................
    doel   -    
Met deze actie proberen we geld te verzamelen voor een goed _ . 	 la bonne cause ..........................................................................
    doel   -    
Hij deed het met goede _ , maar alles liep verkeerd al. Het is onze _ morgen al te vertrekken. 	 l'intention .................................
    bedoeling   -    
Onder welke _ wil zij bij jullie komen werken? 	 la condition ...............................................................................................................
    voorwaarde   -    
Ter _ van de opening van onze nieuwe gebouwen nodigen wij u uit op de cocktail. 	 à l'occasion de ..............................................
    gelegenheid   -    

De slogan gelijke _ voor iedereen heeft tot doel de zwakken beter te 
integreren. 	 la chance, l'opportunité ............................................................
    kansen   -    
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor _ ongelukken. 	 éventuel .........
    eventuele; gebeurlijke   -    
Niemand weet hoe het komt dat het vliegtuig in brand gevlogen is. De 
oorzaak kon niet __ worden. 	 constater, observer ......................................
    vastgelegd; gevonden   -    
Ik __ dat je je hiervoor ingespannen hebt. Dit is prima werk. 	  ................
constater, observer 
    stel vast; constateer   -    
Veel filosofen en theologen hebben geprobeerd het bestaan van God te 
_ . 	 prouver .......................................................................................................

    bewijzen   -   ! ‼  Let op : beWIJzen - beWEES - heeft/is beWEzen -> 

oefen hier! 
Ze _ me een kleine dienst door mijn bagage naar het station te brengen. 	 rendre un service ........................................................

    bewijzen   -   ! ‼  Let op : beWIJzen - beWEES - heeft/is beWEzen -> oefen hier! 
Het _ me niets _ of je vroeg of laat komt. Ik ben toch thuis. Doe maar rustig aan. 	 cela m'importe peu .......................................
    maakt ... uit   -    
Wij hebben te weinig _ om daarover een artikel te schrijven. 	 les données, les infos, les éléments ...............................................

    gegevens; elementen; bewijzen; aanwijzingen   -   ‼  Let op : het gegeven = enkelvoud > meervoud = de gegevens 

De solidariteit vormt de __ van de sociale zekerheid. 	 la base ............................................................................................................
    basis   -    
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Kan ik even _ met u spreken? Ik heb namelijk een delicate vraag. 	 en aparté ................................................................................
    apart; afzonderlijk   -    
Wees _ , ik zal voorzichtig rijden. 	 rassuré ............................................................................................................................................
    gerust   -    
We kunnen nu van Brussel naar Londen met de trein, _ de Kanaaltunnel. 	 grâce à .......................................................................
    dankzij; via   -    

WoC 12.6 – Communicatie (1 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Er is geen _ van dat Jan vanavond met de wagen naar Gent rijdt. Ik heb die zelf nodig. 	 pas question .......................................
    sprake; kwestie   -    
Dat punt is gisteren al ter _ gekomen. We gaan het nu niet opnieuw bespreken. 	 être discuté, abordé ........................................
    sprake   -    
Ken jij de _ van het woord «frenologie»? - Nee hoor! 	 la signification .................................................................................................
    betekenis   -    
Ken je de _ Loop naar de maan? 	 l'expression ......................................................................................................................................
    uitdrukking   -    
Wij zouden graag met u een _ voeren over uw toekomstplannen. 	 la conversation .........................................................................
    gesprek ; conversatie  -    
In _ met de bewoners heeft de gemeente de straat voor alle verkeer gesloten. 	 en concertation avec .........................................
    overleg   -    
De directie zal op de volgende vergadering uw voorstel _ . 	 discuter de ...........................................................................................

    bespreken   -   ! ‼  Let op : besPREken - besPRAK - heeft/is besPROken -> oefen hier! 
Over wapenverminderingen worden op het hoogste niveau _ gevoerd. 	 la négociation ..................................................................
    onderhandelingen; gesprekken   -    

De twee partijen gaan _ om een nieuwe regering te vormen. De besprekingen beginnen morgen. 	 négocier ..............................

    onderhandelen   -   ‼  Let op : onderHANdelen - onderHANdelde - heeft onderHANdeld 
De resultaten van het examen zullen volgende week _ worden. 	 communiquer ..............................................................................

    meegedeeld: bekendgemaakt; aangekondigd   -   ‼  Let op : MEEdelen - deelde MEE - heeft/is MEEgedeeld 
Het is mij een genoegen u te kunnen _ dat u door ons bedrijf aangeworven wordt. 	 communiquer ..............................................

    meedelen; aankondigen; bekendmaken   -   ‼  Let op : MEEdelen - deelde MEE - heeft/is MEEgedeeld 
De regering heeft de datum voor de volgende verkiezingen _ . Het is 27 mei. 	 annoncer ...............................................................
    aangekondigd; meegedeeld; bekendgemaakt   -    
De resultaten van de verkiezingen worden pas morgen officieel _ . 	 proclamer, révéler, annoncer ..............................................
    bekendgemaakt; aangekondigd; meegedeeld   -    
Het ongeluk in China werd pas na een week _ . 	 révéler, annoncer ....................................................................................................
    bekendgemaakt; aangekondigd; meegedeeld   -    
Volgens de laatste _ zijn er zestig slachtoffers, maar dit aantal kan nog stijgen. 	 la nouvelle, l'information ...............................
    berichten   -    
Zij _ aan de politie dat ze niets gehoord had. 	 expliquer, déclarer ......................................................................................................

    verklaarde; deelde mee    -   ‼  Let op : verKLAren - verKLAARde - heeft/is verKLAARD 
Heb je een _ voor zijn vreemde gedrag van de laatste dagen? - Ja, ik geloof dat hij ruzie heeft met zijn vriendin. 	..................
l'explication 
    verklaring; uitleg   -    
Die jonge acteur trekt opnieuw de aandacht. Onlangs werd hij _ in een antiracistische musical. 	 (faire) remarquer ...............

    opgemerkt; gemerkt   -   ‼  Let op : OPmerken - merkte OP - is/heeft OPgemerkt 
Jan wil altijd zijn mening laten horen en soms maakt hij domme _ . Hij kan beter zijn mond houden. 	 la remarque ................
    opmerkingen   -    

Als je solliciteert, vergeet dan niet te _ dat je al een paar jaar ervaring hebt met computersystemen. 	 mentionner ................
    vermelden; melden   -    
Kun je mij het verschil _ tussen het communisme en het socialisme? Ik begrijp dat niet goed. 	 expliquer .................................
    uitleggen; verklaren   -   ‼  Let op : UITleggen - legde UIT - heeft UITgelegd 
Hij _ dat hij ziek is, maar ik denk dat hij weg blijft om van de zon te genieten. 	 prétendre ............................................................
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    beweert; zegt; verklaart   -    
Hoe ziet hij eruit? - Kun je hem voor mij even _? - Ja, hij is nogal groot, heeft blond haar, enz. 	 décrire .....................................
    beschrijven   -   ! ‼  Let op : beSCHRIJven - beSCHREEF - heeft/is beSCHREven -> oefen hier! 
Als we alle elementen in _ nemen, moeten we concluderen dat we hem moeten ontslaan. 	 prendre en considération .............
    beschouwing; aanmerking   -    

Zij vindt het moeilijk haar fouten _ te _ . Ze is er te trots voor. 	 reconnaître, admettre ..................................................................

    toe ... geven   -   ! ‼  Let op : TOEgeven - gaf TOE - heeft/is TOEgegeven -> oefen hier! 
In dictaturen wordt er aan de bevolking niet veel _ . 	  accorder ........................................................................................................

    toegegeven; toegestaan   -   ! ‼  Let op : TOEgeven - gaf TOE - heeft/is TOEgegeven -> oefen hier! 
Na een lange ondervraging door de politie heeft hij de moord _ . 	 avouer, reconnaître ..................................................................
    bekend; toegegeven   -    
Hij heeft een _ plan dat hij aan niemand vertelt. 	 secret .....................................................................................................................
    geheim; verborgen   -    
Ik bel u op om te vragen waarom u mijn brief nog niet _ hebt. 	 répondre à qqch .............................................................................
    beantwoord   -    
Jongeren moeten _ word en tegen het gevaar van drugs. 	 avertir .....................................................................................................
    gewaarschuwd   -    
Hij _ dat hij zou schieten als ik het geld niet gaf. 	 menacer .................................................................................................................
    dreigde   -    
Als er gevaar _ , moet je onmiddellijk de politie waarschuwen. 	 menacer ........................................................................................
    dreigt   -    
De minister _ de vragen van de journalisten te beantwoorden. In deze delicate zaak moet ik heel discreet zijn, zei hij. 	........
refuser 
    weigerde   -    
De commissie geeft de minister _ over technische zaken. 	 le conseil ................................................................................................
    raad; advies;   -    

Hij is met roken gestopt op _ van de dokter. 	 sur le conseil de ....................................
    advies; raad   -    
De koning geeft de formateur de _ een nieuwe regering samen te stellen. 	 la .........
mission 
    opdracht; missie   -    
Gaan we vanavond uit eten of heb je een ander _? 	 la proposition .............................
    voorstel; idee   -    
Luister naar de goede _ van je ouders. 	 le conseil, les conseils ...................................
    raad   -    

De oppositie _ dat de regering een verklaring geeft. 	 exiger .......................................
    eist; vergt; vraagt; wil   -    

De _ van de arbeiders waren: een hoger loon en minder werkuren. 	 les exigences, les revendications .......................................
    eisen; verlangens; voorwaarden   -    

Zij beantwoordde aan alle _ , maar toch werd ze niet aangenomen. De baan ging naar een familielid van de burgemeester. 
 	 les conditions ...........................................................................................................................................................................................
    voorwaarden; eisen   -    

Mag ik weten welk _ u inneemt? Of hebt u geen opinie over atoomwapens? 	 le point de vue ........................................................
    standpunt   -    
Hij heeft nogal gemakkelijk _ op je werk, maar vaak ook terecht, vind ik. 	 la critique ...................................................................
    kritiek   -    
Ik kan onmogelijk met dit voorstel _ gaan. 	 d'accord ...........................................................................................................................

    akkoord   -   ‼  Let op : met iets / iemand akkoord GAAN 
De oppositie ging niet _ en verliet uit protest de zaal. 	 d'accord .........................................................................................................

    akkoord   -   ‼  Let op : met iets / iemand akkoord GAAN 
Onze _ over zaken doen verschilt totaal met die van de Japanners. Daarom is het zo moeilijk om met hen samen te 
werken. 	 la conception ..............................................................................................................................................................................
    opvatting; opinie; mening; visie   -    
Ik vind dat hij niet te _ heeft: hij krijgt alles wat hij wenst. 	 se plaindre ...........................................................................................
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    klagen; zeuren   -    
Ben jij een _ van windenergie? - Jazeker, omdat het schone energie is. 	 un défenseur ...................................................................
    voorstander; verdedigers   -    

In een spel met twee moet je proberen je _ te overwinnen. 	 l'adversaire ..........................................................................................
    tegenstander; opponent; concurrent; tegenspeler  

WoC 12.7 – Communicatie (2 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Hij _ niet wat hij zegt, je moet hem niet geloven. 	 penser .....................
    meent; denkt   -    
Wat vond ze van de nieuwe maatregelen? - Ik heb niet naar haar _ 
gevraagd. 	 l'avis, l'opinion .........................................................................
    mening; opinie; standpunt; oordeel   -    
Ik ben van _ dat de voorzitter gelijk heeft. 	 je suis d'avis ......................
    mening   -    
Dit boek heb ik cadeau gekregen bij mijn _ als directeur. 	 le départ, ..
l'adieu 
    afscheid   -    
Het is _ dat je zo laat bent aangekomen. Nu is het eten koud. 	............
dommage, regrettable 

    jammer; spijtig   -    
Het _ me dat ik niet op uw feest aanwezig kan zijn. 	 je regrette, je suis désolé ................................................................................
    spijt   -    
Ik wil je even bedanken voor je hulp. - 0h, geen _ . Ik heb het met plezier gedaan. 	 de rien ...........................................................
    dank   -    

Hartelijk _ voor uw brief van 16 april. 	 merci beaucoup .....................................................................................................................
    dank   -    

Ik ben je heel _ voor je hulp. 	 reconnaissant .........................................................................................................................................
    dankbaar   -    
In de bibliotheek mag je niet luid praten. Je mag alleen _ . 	 chuchotter ...........................................................................................
    fluisteren   -    
Je moet er de _ op leggen dat hij op tijd komt, want hij luistert niet goed naar wat je zegt. 	 insister sur qqchose ......................
    nadruk   -    
Hoe moet je het Engelse woord recipe ook weer  _ ? 	  prononcer .......................................................................................................

    uitspreken   -   ! ‼  Let op : UITspreken - sprak UIT - heeft/is UITgepsroken -> oefen hier! 
Wie _ daar om hulp? 	 crier .......................................................................................................................................................................
    schreeuwt; roept   -    
Hij _ diep toen hij het slechte nieuws vernam. 	 soupirer .....................................................................................................................
    zuchtte   -    
Hebt u ook _ dat de regering gevallen is? - Ja, ik heb het net op het nieuws gehoord. 	 apprendre ...............................................

    vernomen   -   ! ‼  Let op : verNEmen - verNAM - heeft/is verNOmen -> oefen hier! 
Ik _ je dat dit middel tegen roken effect heeft. het helpt zonder twijfel. 	 assurer ............................................................................
    verzeker   -    
Je kan nu binnen de EU in een ander land _ zijn voor je auto, huis, familie en tegen ziekte. 	 être assuré ...................................
    verzekerd   -    
Zijn argumenten _ me niet. Ik ga die software niet kopen. 	 convaincre ............................................................................................

    overtuigen   -   ‼  Let op : overTUIgen - overTUIGde - heeft / is overTUIGD 
Het _ van de gesprekken voor de verkiezingen was natuurlijk wie de overwinning zou behalen. 	 le sujet ..................................
    onderwerp   -    
Het eerste deel van het boek __ de periode 1914-1918. 	 concerner ....................................................................................................

    betreft; gaat over; behandelt   -   ‼  Let op : beTREFfen - beTROF - heeft beTROFfen 
Vorig jaar _ deze tijd hadden we al rijp fruit in onze tuin. 	 aux environs de (temps) ......................................................................
    omtrent; rond   -    
Heb jij iets vernomen _ die vergadering over een nieuwe cafetaria? 	 concernant ...........................................................................
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    omtrent; betreffende; over   -    
Ze was niet verdrietig over haar resultaten. Ze had er _ ook niet voor gewerkt. 	 d'ailleurs ..........................................................
    trouwens; overigens   -    
Natuurlijk mag je deelnemen. Dat is toch _ ! Iedereen mag deelnemen. 	 évident ............................................................................
    vanzelfsprekend; evident; natuurlijk   -    
U wist toch wat er ging gebeuren, _? - Nee, helemaal niet. 	 n'est-ce-pas? .........................................................................................
    nietwaar   -    
Ga je mee naar de bioscoop? - _ ! Ik wil die film zeker zien. 	 évidemment ........................................................................................
    Uiteraard; Inderdaad; Vanzelfsprekend   -    
Het licht in de gang gaat _ uit na drie minuten. 	 automatiquement ...................................................................................................
    vanzelf   -    
Studeren gaat niet _ . Het kost moeite. 	 ne pas aller de soi .................................................................................................................
    vanzelf   -    
Je hebt geen gelijk. Ik vind _ dat we het advies van een expert moeten vragen. 	 d'ailleurs ...........................................................
    overigens; trouwens   -    
Het resultaat van het examen is _ . Dertig studenten zijn geslaagd, twee zijn gezakt. 	 ainsi, comme suit ..................................
    aldus   -    
We moeten meer besparen, _ de minister. 	  selon .................................................................................................................................
    aldus   -    
Van zijn _ steun moet zij het eerste bewijs nog zien. 	 soi-disant .........................................................................................................
    zogenaamde   -    
Hij kwam _ om een praatje te maken, maar eigenlijk wilde hij geld van me lenen. 	  soi-disant .....................................................
    zogenaamd; zogezegd   -    
Mensen die ver vliegen, hebben bij hun aankomst wel eens last van het tijdsverschil, de _ jet lag. 	 ce qu'on appelle ................
    zogenaamde   -    
Hij is de beste speler van de ploeg - dat beweert hij _ . 	 du moins .......................................................................................................
    althans; ten minste   -    
Hierbij _ ik u de formulieren die u gevraagd hebt. 	 envoyer ...............................................................................................................
    zend; verstuur; stuur   -   ! ‼  Let op : zenden - zond - heeft/is gezonden -> oefen hier! 
Hij is voor zijn werk naar het buitenland _ . 	 envoyer .........................................................................................................................
    gezonden; gestuurd   -   ! ‼  Let op : zenden - zond - heeft/is gezonden -> oefen hier! 
Hoe _ je een brief _ om werk te vinden? 	 rédiger ..................................................................................................................................
    stel ... op   -    
Kun je me straks even _? Mijn nummer is 0474 34 56 78. 	 téléphoner ...........................................................................................
    opbellen   -    
Hij is tien jaar weggeweest zonder een _ van leven te hebben gegeven. 	 le signe .............................................................................
    teken   -    
Kun je op deze kaart Rotterdam _? 	 indiquer .......................................................................................................................................

    aanwijzen; aanduiden; tonen   -   ! ‼  Let op : AANwijzen - wees AAN - heeft/is AANgewezen -> oefen hier! 
Om nee te zeggen schudden we het hoofd; om  ja  te zeggen _ we. 	 acquiescer, approuver de la tête, hocher ..............................
    knikken   -    
Die oude meneer neemt zijn hoed af en _ iedereen beleefd. 	 saluer ...................................................................................................
    groet; begroet   -    
Iemand heeft me de weg _ . 	 indiquer .....................................................................................................................................................

    gewezen; uitgelegd; getekend   -   ! ‼  Let op : wijzen - wees - gewezen -> oefen hier! 
Je bent in Kenya geboren. Dus ben je de _ reisleider voor een reis naar Afrika. 	 le plus qualifié, tout indiqué ...........................

    aangewezen   -   ! ‼  Let op : AANwijzen - wees AAN - heeft/is AANgewezen -> oefen hier! 

WoC 12.8 – de PERSOON 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Hij is op _ leeftijd nog getrouwd met een jonge vrouw. Hij was al vijfenveertig, zij nog maar twintig. 	 moyen ............................
    middelbare   -    
Na de __ school wil ze naar de universiteit. 	 le secondaire ..................................................................................................................
    middelbare   -    
Vader is morgen _ . Hij wordt veertig. 	 c'est mon/son anniversaire ...................................................................................................
    jarig   -    
Toen we in het café zaten, kwamen er een paar brutale _ binnen. 	 gaillard, gars ............................................................................
    kerels; venten; mannen   -    
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Ben jij een _ die ik kan vertrouwen? vroeg ze aan de man. 	 bonhomme, gars, type ........................................................................
    vent; kerel; man; persoon   -    

Waarom is zij eigenlijk met hem getrouwd, uit _ of om zijn geld? 	 l'amour .......................................................................................
    liefde   -    

In 1998 trouwden ze, maar hun _ was van korte duur: na twee jaar gingen ze uit elkaar. 	 le mariage ........................................
    huwelijk   -    

_ moeten voor hun kinderen zorgen. 	 le parent ....................................................................................................................................
    Ouders   

Ze zegt altijd «_» tegen haar vader. 	 papa ...............................................................................................................................................
    pa; papa; vader   -    

Mijn pa is nu zestig jaar oud, mijn _ is drie jaar jonger. 	 maman ........................................................................................................
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    ma; mama; moeder   -    

__ is volgende week jarig. Hij wordt vijfenzeventig. 	 grand-père ........................................................................................................
    Opa; Grootvader   -    

Mijn  kinderen houden erg veel  van  mijn moeder, vooral  omdat ze zo'n lieve __ is. 	 grand-mère ..............................................
    oma; grootmoeder   -    
Om _ redenen zou ik dit jaar minder uren willen werken. 	 personnel ...............................................................................................
    persoonlijke; privé   -    
Een schizofreen heeft een dubbele __ .  	  la personnalité .....................................................................................................................
    persoonlijkheid   -    
Van kapitein Haddock uit Kuifje is bekend dat hij een goed hart maar een slecht __ heeft. 	 le caractère ....................................
    karakter   -    
Hoe kun je zijn brutale _ op het feest verklaren? 	 le comportement .................................................................................................
    gedrag; houding; woorden; gebaren   -    

Met wat gezond _ en een dosis humor kunnen veel problemen worden opgelost. 	 le bon sens ......................................................
    verstand   -    
Hij denkt goed na en geeft daardoor ook meestal een _ antwoord op je vragen. 	 intelligente ........................................................
    verstandig; doordacht; intelligent; zinvol; wijs   -    
Zij heeft meer _ voor wetenschap dan voor talen. 	 la disposition, le talent ......................................................................................

    aanleg; talent   -   ‼  Let op : talent / aanleg hebben VOOR iets 

Hij is een oude en _ man en zal je goede raad kunnen geven. 	 sage ...................................................................................................
    wijze; ervaren   -    
Ik kan niet _ worden uit dit programma. Wat betekent dit allemaal hier? 	 comprendre ................................................................
    wijs   -    
_ gefeliciteerd met je huwelijk. 	 sincèrement ........................................................................................................................................
    Hartelijk   -   ‼  Let op : hartelijk gefeliciteerd MET je verjaardag / huwelijk / promotie, … 
Bart is een _ vriend Hij lacht altijd. 	 gai .................................................................................................................................................
    vrolijke; hartelijke; leuke; gulle   -    
Ik ben erg _ naar de resultaten van ons onderzoek. 	  curieux ............................................................................................................
    nieuwsgierig; benieuwd   -    

De toestand van de zieke was zo _ dat men voor zijn leven begon te vrezen. 	 sérieux, grave ........................................................
    ernstig; erg   -    
Die officier is heel _ tegenover zijn soldaten. Hij eist een ijzeren discipline. 	 sévère .......................................................................
    streng; veeleisend   -    
We hebben vorig jaar een heel _ winter gehad, met erg lage temperaturen. 	 rigoureux .................................................................
    strenge   -    
Vader is __ als ik de muziek te luid zet. 	 fâché ......................................................................................................................................
    boos; kwaad; woedend; razend;    -    
In een __ huis zou ik niet kunnen wonen. Ik heb veel licht nodig om me goed te voelen. 	 sombre ................................................
    somber; donker   -    
De soldaten die bijzonder veel _ hebben getoond in de oorlog, worden morgen gedecoreerd. 	 le courage ....................................
    moed   -    

Die sportman is erg _ op zijn prestaties. Hij vertelt aan iedereen hoe goed hij wel is. 	 fier ............................................................

    trots; fier   -   ‼  Let op : fier / trots zijn OP iemand / iets 
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Ze bleef _ aan haar idealen ook al veranderde iedereen in haar omgeving van mening. 	 fidèle ....................................................
    trouw   -    
We zullen de winst _ verdelen. Iedereen krijgt evenveel. 	 honnêtement ...........................................................................................
   eerlijk; oprecht; fair   -    
Sinds hij me in de steek heeft gelaten, _ ik hem niet meer. 	 faire confiance .....................................................................................
    vertrouw   -    
Europeanen hebben maar weinig _ in genetisch gemanipuleerde producten 	 la confiance ............................................................
    vertrouwen.   -    

WoC 12.9 – Wonen en Leefmilieu 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Het_ aan de andere kant van de straat is het parlement. 	 le bâtiment .............................................................................................
    gebouw   -    
De _ van het eiland hebben geen contact met de rest van de wereld. 	 les hâbitants, les occupants ..............................................
    bewoners   -    

Maak alstublieft wat _ zodat iedereen de bus in kan. 	 l'espace, la place ............................................................................................
    ruimte; plaats   -    

De kast moet helemaal tegen de _ , anders kan de tafel met de stoelen niet meer in de kamer staan. 	 le mur ............................
    wand; muur   -    
Toen we ons huis bouwden, hebben we gekozen voor een houten _ van parket in de woonkamer. 	 le plancher, le sol ...............
    vloer   -    
Na de Tweede Wereldoorlog verdeelde het IJzeren _  Europa in een communistisch en een niet-communistisch deel. Maar 
in 1989-1990 is     het verdwenen. 	 le rideau ........................................................................................................................................
    gordijn   -    
Wat is het koud! Heb je nog een tweede _ voor op ons bed? 	 la courverture .....................................................................................
    deken; dekbed   -    
Ik bestudeer de oorzaken van het hongerprobleem. De oplossingen vallen buiten het _ van mijn studie. 	 le cadre ...................
    kader   -    
In het _ van de Werelddag voor de Natuur planten we vandaag een boom. 	 le cadre ......................................................................
    kader   -    
Hij heeft mij een _ met drie flessen wijn gegeven. 	 la caisse, le coffre ................................................................................................
    kist   -    

Kleine kinderen kunnen daar veilig spelen: er is een _ rond de tuin. 	 la clôture .............................................................................
    hek; omheining   -    

De elektrische _ was uitgevallen. We konden geen tv meer  kijken. 	 le courant ...............................................................................
    stroom   -    

Deze zomer mogen we weer een _ toeristen verwachten zei de hotelhouder verheugd. 	 le flot, l'afflu .........................................
    stroom   -    

Om in de tuin te werken moet je eerst andere kleren __ . 	 mettre des vêtements ...........................................................................

    aandoen; aantrekken   -   ! ‼  Let op : AANdoen - deed AAN - heeft Aangedaan -> oefen hier! 
Wil je even het licht __ , ik zie niets in de donker. 	 allumer (courant, lumière) ...............................................................................

    aandoen; aansteken; aanzetten   -   ! ‼  Let op : AANdoen - deed AAN - heeft Aangedaan -> oefen hier! 
De _ van ons huis heeft meer dan een jaar geduurd. Nu kunnen we eindelijk verhuizen. 	 la construction .................................
    bouw   -    

U mag uw hond niet mee de winkel in nemen, mevrouw, er zijn buiten _ waaraan u uw dier kunt vastbinden. 	 le poteau .......
    palen; paaltjes   -    
Het Olympisch Comité zal een onderzoek _ naar het gebruik van doping bij hardlopers. 	 ouvrir, instaurer ...............................
    instellen; beginnen   -    
Je moet de camera goed _ , anders mislukt de film. 	 régler ................................................................................................................
    instellen; programmeren   -    
Na het feest was alles vuil. We hebben de hele dag nodig gehad om alles weer __ . 	 nettoyer .........................................................
    schoon te maken   -    
Als we spreken over het _ doen, dan bedoelen we: koken, wassen, schoonmaken, de kinderen verzorgen, etc. 	 le ménage .....
    huishouden   -    
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Ik doe het water dat ik nodig heb om mijn auto te wassen in een _ . 	 le seau ...................................................................................
    emmer   -    

Hij wou mij bij die fraudezaak _ , maar ik heb geweigerd. 	 impliquer ................................................................................................

    betrekken   -   ‼  Let op : beTREKken - beTROK - beTROKken zijn 
Brussel is, op enkele parken na, helemaal volgebouwd. Maar in de _ van de stad is er nog veel groen. 	 les environs ...............
    omgeving   -    

Ik vind de Provence een van de mooiste _ van Frankrijk. 	 la région .................................................................................................
    streken; regio's   -    
Wat vind jij de _ gebeurtenis van het jaar? - De verkiezing van de nieuwe president. 	 important ................................................
    voornaamste; belangrijkste   -    
In dit _ staan wel twintig soorten bomen. 	 le bois .................................................................................................................................
    bos; park; woud   -    
Boeren werken meestal buiten op het _ . 	 le champ; les champs ........................................................................................................
    veld; platteland   -    
_ zijn niet zo hoog als bergen. 	 la colline ................................................................................................................................................
    Heuvels   -    

Als je boven op de berg staat, zie je nog net de dorpjes in het _ . 	 la vallée .......................................................................................
    dal   -    
Op de _ van de berg zullen we even uitrusten. Nog een beetje klimmen en we zijn er.  	 le sommet ...............................................
    top   -    
De Amazone is de grootste _ ter wereld. 	 la rivière; le fleuve .............................................................................................................
    rivier   -    

Ik wil zondag wel eens naar de _ . Het is lang geleden dat ik de zee heb gezien. 	 la côte .................................................................
    kust   -    

We gaan dit jaar niet naar zee. Ik heb geen zin om op het _ te liggen. 	 la plage ................................................................................
    strand; zand   -    
Robinson Crusoe woonde op een verlaten _ in de Stille Oceaan. 	 l'île ................................................................................................
    eiland   -    
Een kat is een huisdier, maar een tijger is een _ dier. 	 sauvage ..........................................................................................................
    wild   -    
Die vogels mag je niet vangen. Dat is een _ soort. 	 protégé .................................................................................................................
    beschermd; bedreigd; zeldzaam   -    
Hoe kunnen ouders hun kinderen tegen de soms negatieve invloed van het internet _? 	 protéger .............................................

    beschermen; behoeden   -    
Melk komt van de	 la vache ..............................................................................................................................

    koe; melkfabriek; zuivelfabriek   -    

De maan draait om de _ , die zelf om de zon draait. 	 la terre ..................................................................
    aarde   -    

Dit is uitstekende _ voor bloemen en planten, niet voor groenten.	 la terre .......................................
    aarde   -    

De _ draait in achtentwintig dagen om de aarde. 	 la lune ...............................................................................
    maan   -    

Een jaar telt vier _ : lente, zomer, herfst en winter. 	 la saison ............................................................................................................
    seizoenen   -    
In de zon was het veertig graden, in de _ dertig. 	 l'ombre ...................................................................................................................
    schaduw   -    
Wees maar voorzichtig want in de herfst lopen er geregeld _ in het bos, en die schieten. 	 le chasseur ........................................
    jagers   -    
Na de _ werden er vijf doden geteld. Van het huis bleef slechts een zwarte ruïne over. 	 l'incendie ...............................................
    brand   -    
In zijn studeerkamer _ de lamp tot diep in de nacht. 	 brûler ..............................................................................................................
    brandt; brandde   -    
Brr, wat is het koud! - Een ogenblik, zodra het hout _ , zal het snel warm zijn. 	 brûler ..................................................................
    brandt   -    
Er komt __ uit dat huis. Staat het in brand? 	 la fumée ........................................................................................................................
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    rook   -    

WoC 12.10 – Eten, kleding en aankopen 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

We gaan vandaag naar zee. We hebben _ en drinken voor de hele dag bij ons. 	 la nourriture ........................................................
    eten   -    
De hond heeft zijn eten weer niet _ . Is hij ziek? 	 manger ...................................................................................................................

    opgegeten; gegeten; geproefd   -   ! ‼  Let op : OPeten - at OP - heeft OPgegeten -> oefen hier! 
De prijs van een warme _ in het studentenrestaurant varieert van 4 euro tot 7 euro voor studenten. 	 le repas .......................
    maaltijd   -    

Appels en bananen zijn _ . 	 le fruit ..........................................................................................................................................................
    vruchten; fruit   -   ‼  Let op : “fruit” wordt meestal in het enkelvoud gebruikt: “Veel fruit eten is gezond” 

De meeste kinderen eten graag iets dat zoet is, weinig kinderen houden van een __ smaak. 	 amer ............................................
    bittere   -    
Ik kan je een paar goede tips geven op dit probleem _ . 	 résoudre .....................................................................................................
    op te lossen   -    
In de VS geloven veel mensen dat God de wereld heeft _ . 	 créer .......................................................................................................

    geschapen   -   ! ‼  Let op : scheppen - schiep - heeft/is geschapen -> oefen hier! 
Aan jarige vrienden _ hij altijd een fles champagne. 	  offrir (en cadeau) ..........................................................................................

    schenkt   -   ! ‼  Let op : schenken - schonk - geschonken -> oefen hier! 
Rook jij echt één pakje _ per dag? 	 la cigarette ........................................................
    sigaretten   -    

Informatie kun je nu heel gemakkelijk op het internet __ , bv. Op Google. 	 rechercher ..................................................................

    opzoeken; vinden; zoeken   -   ! ‼  Let op : OPzoeken - zocht OP - heeft OPgezocht -> oefen hier! 
Hij zou me nog vijfhonderd euro __ voor mijn oude wagen. 	 offrir, proposer ....................................................................................

    bieden; aanbieden; betalen; geven   -   ! ‼  Let op : bieden - bood - geboden -> oefen hier! 
We moeten meer hulp _ aan de landen van de derde wereld. 	 offrir, proposer .................................................................................

    bieden; aanbieden; verlenen; brengen; geven   -   ! ‼  Let op : bieden - bood - geboden -> oefen hier! 
Er is vandaag voor jou een _ uit Engeland aangekomen. Het zijn boeken. 	 le paquet ......................................................................
    pak; pakje   -    
Ik heb nog een _ werk, geen film voor mij vanavond ! 	 le tas de .........................................................................................................
    pak ; hoop ; stapel   -    

Als een man en een vrouw trouwen, schuiven ze een _ aan elkaars vinger. 	 l'anneau, la baque ....................................................
    ring   -    

Deze schoenen zijn gemaakt van echt _ . 	 le cuir ..................................................................................................................................
    leer; leder   -    
Ik wil graag een paar zwarte schoenen. - Ja meneer, welke _ hebt u? 42 denk ik. 	 la pointure .....................................................
    maat; schoenmaat   -    
Mijn broek zit te _ . Ik kan nauwelijks ademen. 	 étroit (vêtement) ...................................................................................................
    strak   -    
Zij eet nooit groenten of vlees uit _ , maar altijd vers. 
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	 la boîte de conserve .................................................................................................................................................................................
    blik   -   ‼  Let op : de blik = le regard ; het blik = la boîte de conserve  
Bier kun je niet alleen in flessen kopen, maar ook in _ . 	 la cannette .................................................................................................
    blik; blikjes; blikken   -    
Na het wassen van je kleren moet je deze ook _ . Vaak een zeer lange en vervelende taak ! 	 repasser (vêtement) ...................

    strijken   -   ! ‼  Let op : strijken - streek - heeft gestreken -> oefen hier! 

WoC 12.11 – Het lichaam 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Wist je dat het menselijk _ voor het grootste deel uit water bestaat? 	 le corps ................................................................................
    lichaam   -    
Hij bracht het glas aan zijn _ en dronk het langzaam leeg. 	 la lèvre ..................................................................................................
    lippen   -    

Ik heb besloten tijdens de vakantie mijn _ te laten staan en mij niet meer te scheren 	 la barbe ...................................................
    baard   -    

Als je pijn hebt in je _ , kun je moeilijk eten en drinken. 	 la gorge ......................................................................................................
    keel   -    
Ze was nog maar dertien, maar ze had al flinke _ . 	 les seing; la poitrine ..........................................................................................
    borsten   -    
Hij is geopereerd aan beide _ en kan de benen niet meer plooien. 	  le genou ....................................................................................
    knieën   -    
Als ik in de metro een krant lees, heb ik niet graag dat er iemand over mijn__ meeleest. 	 l'épaule ..............................................
    schouder; schouders   -    
Na de drukke examenperiode wil ik tot _ komen. 	 se reposer; le calme ............................................................................................
    rust   -    
Is dat nu echt gebeurd, of heb ik _? 	 rêver .............................................................................................................................................
    gedroomd   -    
Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan. Natuurlijk heb ik nu _ . 	 avoir sommeil ..............................................................................
    slaap   -    

Ik ga slapen. Wil je me morgenochtend om half zeven _ ? 	  réveiller .................................................................................................
    wekken; wakker maken   -    
Volgens een recent tv-programma heeft de vrees voor aids niet zo'n grote invloed op het _ gedrag van de jeugd. 	 sexuel ......
    seksueel   -    
Zijn vakantie in Portugal beantwoordde niet aan zijn _ . Hij dacht dat het daar altijd mooi weer was. 	 l'attente, l'espoir .........
    verwachting; verwachtingen; wens; wensen; hoop   -    

Mijn nieuwe collega _ me uitstekend. Zij is niet alleen knap, maar ook heel vriendelijk. 	 plaire ...................................................
    bevalt   -    
We weten niet wat de oorzaak van zijn _ is. Misschien een virus. 	 la maladie ..................................................................................
    ziekte   -    

Zelfs ex-rokers kunnen aan chronische bronchitis _ . 	 souffir ............................................................................................................
    lijden   -   ! ‼  Let op : lijden - leed - geleden -> oefen hier! 
De journalist berichtte over de _ van vijf soldaten die in de aanval omgekomen waren. 	  la mort ................................................
    dood   -    

De jagers hebben weer veel dieren _ in het bos. 	 tuer ..........................................................................................................................
    gedood; geslacht; geveld   -    
In de derde wereld _ er per dag duizenden kinderen van gebrek aan drinkbaar water. 	 mourir ..................................................

    sterven; overlijden   -   ! ‼  Let op : sterven - stierf - gestorven -> oefen hier! 
Zij studeert voor _ . Later wil zij zich specialiseren in hartziekten. 	 médecin .................................................................................
    arts; dokter   -    

«Oulipo»? Nee, ik zou niet weten wat dat betekent. Ik zal het moeten _ in een encyclopedie. 	 chercer .........................................

    opzoeken   -   ! ‼  Let op : OPzoeken - zocht OP - heeft/is OPgezocht -> oefen hier! 
Bij de menstruatie verliezen vrouwen gedurende enkele dagen  _ . 	 le sang ....................................................................................
    bloed   -    
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Hoeveel aspirines heb je _? Drie? Dat is veel te veel. 	 prendre, ingérer ............................................................................................
    ingenomen; genomen; geslikt   -   ! ‼  Let op : INnemen - nam IN - heeft INgenomen -> oefen hier! 
Dit boek _ de geschiedenis van Europa na 1945. 	 traiter ....................................................................................................................
    behandelt; bespreekt; bestudeert   -    
Als dokter zou ik nooit mijn eigen vrouw of kinderen _ . 	 traiter, soigner ........................................................................................
    behandelen   -    
Je moet jezelf beter _ : je eet slecht, drinkt teveel, slaapt onregelmatig, ...  	 (se) soigner ..............................................................
    verzorgen   -    
Het raam in mijn kamer __ over de velden. Dat is erg mooi. 	 donner sur .........................................................................................
    kijkt uit   -   ! ‼  Let op : UITkijken - keek UIT - heeft UITgekeken -> oefen hier! 
Ik hoop dat Jan en Els ook komen. Ik _ er echt naar _ die twee neg eens te zien. 	 aspirer à  .........................................................
    kijk ... uit   -   ! ‼  Let op : UITkijken - keek UIT - heeft UITgekeken -> oefen hier! 
Je _ er goed _ , zeg. - Ja, ik ben net terug van vakantie en ik voel me fit. 	 avoir l'air (bien/mal) ...................................................
    ziet ... uit   -   ! ‼  Let op : er UITzien - zag er UIT - heeft er UITgezien -> oefen hier! 
Mijn bureau __ op de tuin. 	 donner sur ..................................................................................................................................................
    ziet uit; kijkt uit; geeft uit; komt uit   -   ! ‼  Let op : UITzien - zag UIT - heeft UITgezien -> oefen hier! 
Columbus heeft Amerika __ . 	 découvrir ................................................................................................................................................
    ontdekt   -    

Vanavond heeft de televisie beelden van de oorlog in Syrië _ . 	 montrer ..........................................................................................
    getoond; laten zien; uitgezonden   -    
Onweer is een natuurlijk _ en nochtans roept het angst op bij veel mensen.. 	 le phénomène ........................................................
    verschijnsel; fenomeen   -    
Het boek _ volgende maand bij Oxford University Press. 	 paraître ....................................................................................................

    verschijnt   -   ! ‼  Let op : verSCHIJnen - verSCHEEN - heeft/is verSCHEnen -> oefen hier! 
Leeft hij nog? Niemand weet het. Op een dag was hij gewoon _ . 	 disparaître ..................................................................................

    verdwenen   -   ! ‼  Let op : verDWIJnen - verDWEEN - is verDWEnen -> oefen hier! 
Omdat hij niet wou dat men wist van zijn alcoholprobleem, _ hij zijn lege flessen. 	 cacher ............................................................

    verborg   -   ! ‼  Let op : verBERgen - verBORG - heeft/is verBORgen -> oefen hier! 
Bij het ongeluk werden haar ogen geraakt en nu is ze volledig _ . 	 aveugle ......................................................................................
    blind   -    
Dat parfum heeft een _ van kokosnoot. 	  une odeur .............................................................................................................................
    geur   -    
In een radio- of televisiestudio hoor je normaal geen _ . 	  le bruit ......................................................................................................
    geluid   -    
Wat ben je veranderd! Ik had je bijna niet _ ! 	 reconnaître .................................................................................................................
    herkend   -    
Die officier heeft zich in de oorlog _ door zijn moed. Hij heeft er een decoratie voor gekregen. 	 se distinguer ............................
    onderscheid   -    
Toen ik dreigde te vallen, _ hij mij bij de arm. 	 prendre, saisir ...........................................................................................................
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    greep; pakte; nam   -   ! ‼  Let op : grijpen - greep - heeft/is gegrepen -> oefen hier! 
We zaten rustig naar muziek te luisteren toen we buiten een harde _ hoorden. Er was een botsing gebeurd. 	 le coup .............
    klap; knal   -    

WoC 12.12 – Onderwijs, arbeid en economie (1 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Om zijn _ aan de universiteit te kunnen betalen, moest hij in de weekends werken. 	 les études ...................................................
    studie; inschrijvingsgeld; collegegeld   -    
De _ voor onderwijzer duurt drie jaar. 	 la formation ............................................................................................................................
    opleiding; studie   -    
Een _ mag lesgeven aan kinderen van zes tot twaalf.  	 l'instituteur ..................................................................................................
    onderwijzer   -    
Op de lagere school heeft Jan in de eerste klas bij _ Karien gezeten. 	 l'institutrice .........................................................................
    juf   -    
Professor Jongen geeft dit jaar het _ Europese geschiedenis. 	 le cours (ens. supérieur) ...............................................................
    college; vak   -    
Een gemeente wordt bestuurd door een _ dat bestaat uit de burgemeester en zijn medewerkers. 	 le collège .............................
    college   -    
Geschiedenis is een __ waar ze niet van houdt. Ze studeert liever economie. 	 la branche .............................................................
    vak   -    
Wat is het _ van je vader? - Hij is slager. 	 le métier ..............................................................................................................................
    vak; beroep   -    
De __ van de directeur was bedoeld om de werknemers eraan te herinneren dat ze op tijd op het werk moesten zijn. 	 la ......
note, le message 
    nota; boodschap   -    
Als je met vakantie naar een vreemd land gaat, moet je je reis goed _ . 	 préparer ..........................................................................

    voorbereiden   -   ‼  Let op : VOORbereiden - bereidde VOOR - is/heeft VOORbereid 
Als je geen voldoende haalt voor al je vakken, dan kan je niet _ naar een volgend jaar. 	 passer ...................................................

    overgaan   -   ! ‼  Let op : Overgaan - ging Over - is Overgegaan -> oefen hier! 
Studeert zij economische _ ? 	 la science ................................................................................................................................................
    wetenschappen   -    
Er wordt ontzettend veel _ onderzoek gedaan om een middel te vinden tegen aids. 	 scientifique ................................................
    wetenschappelijk   -    
Universiteiten besteden veel geld aan onderwijs en wetenschappelijk _ . 	 la recherche ................................................................
    onderzoek   -    
De dokter heeft me voor een grondig _ naar het ziekenhuis gestuurd. 	 l'examen (médical) .........................................................
    onderzoek   -    
De politie zal de zaak _ , maar u mag niet te vlug resultaten verwachten. 	 examiner ....................................................................

    onderzoeken   -   ! ‼  Let op : onderZOEken - onderZOCHT - heeft/is onderZOCHT -> oefen hier! 
De nieuwe regering heeft een betere _ politiek beloofd: gezonde bedrijven en meer werk voor de bevolking. 	 économique .....
    economische   -    
Na een lange dag van zware _ was hij heel moe. 	 travail .....................................................................................................................
    arbeid   -    
Microsoft, Shell, IBM etc. zijn namen van grote multinationale _ . 	 l'entreprise .............................................................................
    ondernemingen; bedrijven; firma's; maatschappijen   -    
Die __ heeft wel tweehonderd koeien. 	 le fermier; le paysan ...............................................................................................................
    boer   -    
 Het _ van deze bouwfirma is verplicht zijn vakantie te nemen in de tweede helft van juli. 	 le personnel ...................................
    personeel   -    
Hoeveel __ hebt u in dienst? 	 le personnel .............................................................................................................................................
    personeel; werknemers; bedienden; arbeiders; personeelsleden   -    

Hij is _ van de financiële afdeling en heeft daar tien personeelsleden onder zich. 	 le directeur ....................................................
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    chef; hoofd; 

directeur; baas   -    

Dat bedrijf heeft tweehonderd _ in dienst. 	 le tavailleur .....................................................................................................................
    werknemers; arbeiders; bedienden   -    
Na zijn werk gaat hij soms met enkele _ iets drinken. 	 le collègue .....................................................................................................
    collega's   -    
Sinds vorig jaar is hij _ . Hij had er genoeg van voor anderen te werken. 	 l'indépendant ...............................................................
    zelfstandig   -    
Voor haar vier jaar was haar dochtertje wel erg _ . Ze wou al alleen naar school. 	 indépendant ..................................................
    zelfstandig; onafhankelijk   -    
Wilt u de _ op u nemen om die studiedag te organiseren? 	 la tâche, la mission ...............................................................................
    taak; verantwoordelijkheid; opdracht   -    
Ze gaan hier een nieuwe brug bouwen. De _ zijn al begonnen. 	 les travaux ......................................................................................
    werkzaamheden   -    
Welke _ heeft ze in het bedrijf? - Ze is verkoopdirecteur. 	 la fonction ................................................................................................
    functie   -    
Welk beroep _ zij _? 	  exercer (une fonction, un métier) .....................................................................................................................
    oefent ... uit   -    
Als ouder _ je toch vrij veel invloed _ op je kinderen. 	 exercer (une influence) ...............................................................................
    oefen ... uit   -    
Ouders zijn _ voor hun kinderen tot die achttien zijn. 	 responsable ..................................................................................................
    verantwoordelijk   -    
Na haar studie heeft ze zich in Amsterdam __ . 	 s'installer ................................................................................................................
    gevestigd   -    
Onze winkel is te klein. We gaan _ en daarom zullen we een week dicht zijn. 	  s'agrandir, se développer, s'étendre ..................
    uitbreiden; verbouwen   -    
Zij is hoofd van de _ financiën bij een Zwitsers bedrijf. 	 le département, la section ........................................................................
    afdeling   -    

Plastic is een product van de _ industrie. 	 chimique ............................................................................................................................
    chemische   -    
Vroeger was hij boer, maar toen er niet veel meer te verdienen viel in de _ , heeft hij al zijn land verkocht. 	 l'agriculture ......
    landbouw   -    

Die onderneming is actief in de _ . Ze fabriceert geen goederen, maar koopt en verkoopt ze. 	 le commerce ...............................
    handel   -    

«De _ is koning». Dat staat bij mijn slager op een bordje boven de deur. 	 le client .............................................................................
    klant   -    

 
WoC 12.13 – Onderwijs, arbeid en economie (2 / 2) 
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Als _ van farmaceutische bedrijven bij dokters op bezoek gaan, geven ze gratis medicijnen. 	 le représentant ..........................
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    vertegenwoordigers   -    

Het spijt mij, dit artikel is op het ogenblik niet __ . Zal ik het voor u bestellen? 	 disponible ..........................................................
    beschikbaar   -    
Als u vandaag de kasten bestelt, kunnen we ze u volgende week al _ . 	 fournir, livrer ...................................................................
    leveren   -    
Hij heeft altijd gezegd dat hij piloot wou worden en hij heeft zijn plannen ook __ . 	 exécuter (un plan) ......................................
    uitgevoerd   -    
Dank zij het handelsakkoord zijn de _ tussen de twee landen veel beter geworden. 	 les relations ...............................................
    betrekkingen   -    

Mijn antwoord heeft _ op uw laatste vraag. 	 concerner, avoir trait à ................................................................................................
    betrekking   -    
Voor die baan zoekt het bedrijf iemand met een universitair diploma en met minstens vijf jaar _ . 	 l'expérience .....................
    ervaring   -    
Ons bedrijf is op zoek naar een _ programmeur, niet iemand die pas zijn diploma heeft. 	 expérimenté ......................................
    ervaren   -    
Wij zoeken nog altijd de _ persoon voor die baan. 	 approprié, qui convient ......................................................................................
    geschikte   -    
Veel televisieprogramma's zijn niet _ voor kinderen. 	 approprié, qui convient ...............................................................................
    geschikt   -    
De arbeiders zijn plotseling in _ gegaan: niemand is komen werken. 	 la grève ................................................................................
    staking   -    
Ze hebben toch geen _ moeilijkheden? - 0 nee, ze hebben zelfs geld teveel! 	 financier ...................................................................
    financiële   -    
Elke grote firma publiceert eens per jaar een _ . 	 le rapport annuel ..................................................................................................
    jaarverslag; jaarrapport; verslag; rapport   -    
Als je met een zaak begint, moet je niet verwachten vanaf het eerste jaar _ te maken. 	 le bénéfice, le gain ...............................
    winst; profijt   -    

Het textielbedrijfje heeft de deuren moeten sluiten omdat het al jaren _ leed. 	 la perte ................................................................
    verlies   -    
Ondanks de grote inspanningen heeft het onderzoek nog geen resultaten _ . 	 donner, rapporter ................................................
    opgeleverd; geleverd   -    
Bij warm weer kan de verkoop van ijs veel geld _ . 	 rapporter ...........................................................................................................

    opbrengen   -   ! ‼  Let op : OPbrengen - bracht OP - heeft OPgebracht -> oefen hier! 
Die film is echt de moeite _ . Je moet er naartoe. 	 en vaut la peine ....................................................................................................
    waard   -    
Die auto is niet veel meer _: nog hoogstens vijfhonderd euro. 	 valoir ................................................................................................
    waard   -    
De _ van deze grond is al verdubbeld sinds ik hem gekocht heb. 	 la valeur, le prix .........................................................................
    waarde; prijs   -    
Het aantal slachtoffers _ honderdvijftig. 	 s'élever à .............................................................................................................................
    bedraagt   -    
De _ van de reparatie worden door de verzekering terugbetaald. 	 le coût, les frais ........................................................................
    kosten   -    
Omdat zijn ouders niet veel geld hebben, krijgt hij een _ om zijn studie te betalen. 	 une bourse ...................................................
    beurs; uitkering   -    
De koersen van de _ op de beurs van New York zijn gestegen. 	 les actions (bourse) .......................................................................
    aandelen   -    
De _ van de aandelen op de Londense beurs zijn gisteren gestegen. 	 le cours ..................................................................................
    koers; waarde   -    

Kun je mij honderd euro _? Ik geef ze je volgende week terug. 	  prêter ............................................................................................
    lenen   -    
Ik heb dat boek van een vriend _ . Ik mag het één maand houden. 	 emprunter ...............................................................................
    geleend   -    
Deze teksten _ zich goed voor een discussie over drugs. 	 se prêter à  ...............................................................................................
    lenen   -    
Hij koopt alles op krediet. Natuurlijk maakt hij dan _ . 	 les dettes .....................................................................................................
    schulden   -    
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Veel mensen zitten in de _ omdat ze teveel luxeproducten kopen. 	 en dette ....................................................................................
    schulden   -    

Het bedrijf kon de financiële _ niet meer dragen. 	 la charge ...............................................................................................................
    last   -    

Wie veel verdient moet ook veel _ betalen. 	 l'impôt ..............................................................................................................................
    belasting; belastingen   -    
De regering heeft maatregelen aangekondigd om de druk van de _ te verminderen. 	 les impôts .................................................
    belastingen   -    
Vraag jij de _ even aan de ober? 	 la note, l'addition ..............................................................................................................................
    rekening   -    
Hoeveel geld staat er op je _ bij de bank? 	 le compte (en banque) ......................................................................................................
    rekening; zichtrekening; spaarrekening   -    
Mag ik u vragen om een financiële _ voor de slachtoffers? 	 la contribution .....................................................................................
    bijdrage; steun   -    
De gemeente heeft vijf miljoen _ aan de aanleg van het nieuwe park. 	 consacrer ...........................................................................
    besteed; gespendeerd   -    
Belgen _ minder geld aan boeken dan Nederlanders. 	 consacrer .......................................................................................................
    besteden; spenderen   -    

WoC 12.14 Reizen en vrije tijd  
Klik op deze link voor de online oefening : http://click.ihecs.be/b-1/b-1-nederlands/ 

Hij heeft in zijn leven veel _ . Hij heeft ongeveer de helft van de wereld gezien. 	 voyager ..............................................................
    gereisd   -    
De _ die naar Amsterdam gaan moeten vooraan in de trein gaan zitten. 	 le voyageur ...................................................................
    reizigers   -    

Neem je  _ om naar de bakker te gaan? Ga toch eens te voet. 	 la voiture ..........................................................................................
    de wagen, de auto   -    

De _ is duur tegenwoordig. Heb je al gedacht aan een hybride wagen? 	 l'essence ...........................................................................
    benzine; brandstof; diesel   -    

De politie moet op de drukke uren het verkeer _ , anders loopt het helemaal fout. 	 régler ............................................................
    regelen   -    
De twee landen _ onderhandelingen over de beëindiging van de oorlog. 	 mener des négociations ...............................................
    voeren   -    
Iran en Irak hebben jarenlang oorlog _ . 	 faire la guerre .....................................................................................................................
    gevoerd   -    
Hij is met de boot naar Engeland _ . 	 naviguer ......................................................................................................................................

    gevaren   -   ! ‼  Let op : varen - voer - heeft/is gevaren -> oefen hier! 
Vlaanderen heeft drie _ : Antwerpen, Gent en Zeebrugge. 	 le port ....................................................................................................
    havens   -    
We liepen te wandelen langs het strand en onze voeten lieten _ na in het zand. 	 la trace ..............................................................
    sporen   -    
De trein naar Gent vertrekt op _ vier. 	 le quai ......................................................................................................................................
    spoor   -    
Volgende week komt men de telefoon _ . 	 raccorder .............................................................................................................................

    aansluiten; installeren   -   ! ‼  Let op : AANsluiten - sloot AAN - heeft/is AANgesloten -> oefen hier! 
Ik vind geen wifi om op _ . 	 se raccorder ................................................................................................................................................

    aan te sluiten   -   ! ‼  Let op : AANsluiten - sloot AAN - heeft/is AANgesloten -> oefen hier! 
Hij heeft zich bij een voetbalclub _ . 	 s'inscrire à un club .....................................................................................................................

    aangesloten; ingeschreven   -   ! ‼  Let op : AANsluiten - sloot AAN - heeft/is AANgesloten -> oefen hier! 
Deze straat is niet _ . Vooral voor fietsende kinderen is het gevaarlijk. 	 sûr, sans danger .............................................................
    veilig   -    
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De operatie heeft haar van de dood _ . 
	 sauver ........................................................................................................................................................................................................
    gered   -    
Als je met het vliegtuig reist, mag je niet meer dan 30 kilo _ meenemen. 	 les bagages ...................................................................
    bagage   -   ‼  Let op : Il a beaucoup de bagages = Hij heeft veel bagage - 

In het hotel kunnen driehonderd _ slapen. 	 l'hôte, l'invité, le client (hôtel) .....................................................................................
    gasten   -    
Er waren veel _ uitgenodigd voor het feest. 	 l'invité .............................................................................................................................
    gasten   -    

Blijf je niet _ ? - Nee, ik wil vanavond nog naar huis. 	 loger ................................................................................................................
    logeren; slapen; overnachten   -    
Hij profiteerde van zijn korte _ in Parijs om naar het Centre Pompidou te gaan. 	 le séjour ...........................................................
    verblijf   -    
Heeft de _ van Pisa ooit recht gestaan? 	 la tour ....................................................................................................................................
    toren   -    
Kun jij de _ van een roman van Tolstoi noemen? - Ja, Anna Karenina! 	 le titre ..............................................................................
    titel   -    
Ik ben de naam van de _ van «De naam van de roos» weer vergeten. 	 l'auteur .................................................................................
    auteur; schrijver   -    
Deze krant heeft meer dan een half miljoen _ in het binnen- en buitenland. 	 le lecteur .................................................................
    lezers   -    
Het boek wordt _ door Oxford University Press. 	 publier (un livre, magazine, journal) .................................................................

    uitgegeven   -   ! ‼  Let op : UITgeven - gaf UIT - heeft/is UITgegeven -> oefen hier! 
Genoeg geld _, we moeten nu besparen tot het einde van de maand. 	  dépenser .............................................................................

    uitgegeven   -   ! ‼  Let op : UITgeven - gaf UIT - heeft/is UITgegeven -> oefen hier! 
In België worden alle wetten in het Staatsblad/le Moniteur _ . 	 publier (une information) ...........................................................
    gepubliceerd   -    
De politie zette hem onder _ om te bekennen. 	 sous pression .............................................................................................................
    druk   -    
De oppositie probeert _ uit te oefenen op de regering. 	 exercer une pression ..................................................................................
    druk   -    

Het boek verscheen verleden jaar en is nu al aan zijn derde _ toe. Van een succes gesproken ! 	 l'impression ............................
    druk   -    

Jongens, even stil zijn, ik wil naar het _ op de radio luisteren. 	 les nouvelles, le journal radio/tv ................................................
    nieuws   -   ‼  Let op : Les informations = het nieuws 
Een van de belangrijkste regels in  _ is de objectiviteit van de berichtgeving. 	 le journalisme ......................................................
    de journalistiek; de pers   -   ‼  Let op : le journalisme = de journalistiek, niet het journalisme 

Hij wil carrière maken in  _ . Hij ziet zich al als hoofdredacteur van een grote krant. 	 le journalisme ........................................

    de journalistiek; de pers   -   ‼  Let op : le journalisme = de journalistiek, niet het journalisme 

Ik ga liever naar het theater dan naar de bioscoop Ik hou meer van _ dan van film. 	 le théâtre ...................................................
    toneel; theater; toneelstukken; opvoeringen   -    
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Wil je vanavond de wedstrijd voor me _ op dvd? Ik kom te laat thuis. 	 enregistrer ........................................................................
    opnemen   -   ! ‼  Let op : OPnemen - nam OP - heeft/is OPgenomen -> oefen hier! 
Op een HD televisietoestel krijg je een fantastisch __ . 	 l'image ..........................................................................................................
    beeld   -    
Ga je mee naar het museum? Er is een _ van het vroege werk van Salvador Dali. 	 l'exposition ...................................................
    tentoonstelling   -    
De supporters keken met _ uit naar het einde van de wedstrijd. 	 la tension ....................................................................................
    spanning; belangstelling; interesse   -    
In welke kleur zou je de deuren _ , wit of bruin? 	 peindre (couleur) .................................................................................................
    schilderen   -    
Lady Gaga zal volgende week _ in het Sportpaleis in Antwerpen. 	 se produire (en spectacle) ......................................................

    optreden   -   ! ‼  Let op : OPtreden - trad OP - heeft OPgetreden -> oefen hier! 
De politie gaat strenger _ tegen te hoge snelheden. 	 intervenir .........................................................................................................

    optreden; reageren   -   ! ‼  Let op : OPtreden - trad OP - heeft OPgetreden -> oefen hier! 
De film werd zeven weken lang _ in dezelfde bioscoop. 	 jouer, être projeté ......................................................................................
    vertoond   -    
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt bijeen in de grootste _ van het VN-gebouw in New York.  
	 la salle, l'auditoire ....................................................................................................................................................................................
    aula; zaal   -    
Zaterdag hebben we het Museum voor Schone _ bezocht. 	 l'art .........................................................................................................
    kunsten   -    

Volgens mij is Picasso de grootste _ van de twintigste eeuw. 	 l'artiste ..............................................................................................
    kunstenaar; schilder; artiest   -    

De _ van de socialistische partij kwam als een echte verrassing. 	 la victoire ..................................................................................
    overwinning   -    

Real Madrid is één van de beste voetbal_ in Europa. 	 l'équipe, le club (de sport) ............................................................................
    ploegen; clubs   -    

In dit bedrijf werken we met drie _ : de ochtend-, middag- en avond_. 	 l'équipe ...............................................................................
    ploegen   -    

Een voetbalploeg telt elf _ . 	 le joueur .....................................................................................................................................................
    spelers    -    
Kunt u me de situatie even uitleggen en even duidelijk maken hoe de _ van zaken nu is? 	 la situation ......................................
    stand   -    
Bij de rust was de _ in de wedstrijd België-Nederland 0-1. 	 le score ...................................................................................................
    stand   -    
Op zijn twintigste begon mijn vriend oude boeken te _ . Hij heeft nu al een aardige collectie. 	 collectionner ..............................
    verzamelen   -    
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