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Nederlands: waarom niet?

Nederlands leren. Moeilijk of toch niet? Met de woorden in 
dit boekje worden sport en spel in het Nederlands al een 
beetje gemakkelijker … 

Nog meer Nederlands oefenen? Kijk ook eens op:  
www.oefenhierjeNederlands.be  

Le néerlandais: et pourquoi pas?

Apprendre le néerlandais. Est-ce difficile ou pas du tout? 
Les mots repris dans ce livret vous aideront à pratiquer le 
sport ou d’autres loisirs en néerlandais, et vous faciliteront 
un peu la vie!  

Vous souhaitez mettre vos connaissances de la langue en 
pratique? Dans ce cas, rendez-vous sur:

www.oefenhierjeNederlands.be (en néerlandais) 
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Niederländisch lernen: warum nicht?

Niederländisch lernen. Schwierig oder nicht? Die Wörter in 
diesem Heft machen Sport und Entspannung auf Nieder-
ländisch etwas leichter … 

Möchten Sie noch mehr üben? Eine Adresse:  
www.oefenhierjeNederlands.be (auf Niederländisch)

  

And why not Dutch?

Learning Dutch. Extremely difficult or not at all? The words 
in this book will make sports and games in Dutch just a little 
bit easier … 

Want to practise even more? Have a look at our website:
www.oefenhierjeNederlands.be (in Dutch) 

cover-inhoudspagina-3.indd   5 8/28/08   4:27:08 PM



4

cover-inhoudspagina-3.indd   6 8/28/08   4:27:08 PM



cover-inhoudspagina-3.indd   7 8/28/08   4:27:08 PM



42km

02
HOME

0 2
AWAY

picto-boek3-pictogrammen.indd   1 8/28/08   4:25:16 PM



d is Belgisch Nederlands. 7

de triomf / de overwinning

de uitslag / de scoreafgelasten / annuleren

het gelijkspel de nederlaag

de aankomst / de eindstreep / de finish de start

2 2
SCORE

0 2
SCORE

2 0
SCORE

2 0
SCORE

opgeven scoren de finalede hindernis

PFFFF

8 4 2 1
1 1 1 1
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de schijnbeweging de verlengingfluiten

de scheidsrechter / de arbiter

90’ + 15’ + 15’

het doel / de goalhet doelpunt / de goal

de transpiratie / het zweet
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de gymnastiek / de gym / turnen de atletiek het voetbal

het badminton het basketbal het volleybal de dans / het ballet

het tafeltennis / het pingpong*

het tennis boogschieten paardrijden aerobics

wielrennen schermen

* Dit is de niet-officiële naam.
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het hockey het ijshockey het judo langlaufen

roeien schaatsen skiën het squash

gewichtheffenboksen

hardlopengolfen / golf spelen het handbal

biljarten / biljart spelen
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de tafel

11

wandelen zeilen zwemmen

de choreograafde training

de commentator

windsurfen

de sponsorde masseur

de jury masseren / de massage

de valpartij de koers

de trainer / de coach

JURY

Choreo-
grapher
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het team / de ploeg / de equipe individueel

aanmoedigenhet publiek het applaus de mascotte

de winnaar lenig

sterk stijf

behendig gespierd

het peloton          de kopgroep

1 x

de selectie

VISITORS
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CANTEEN
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de sofa / de zetel

de papiermand

het stadion

de staanplaats / de staplaats

het zwembad de douche de kleedkamer

de zitplaats

het veld de zijlijn

de tribune

de bikinihet badpak

het materiaal

de bobslee / de bob de maillot
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de sofa / de zetel

de bok / de springbok

het paard het / de palet het racket de schaats

17

het shirt

de bioscoop / de cinema

de / het tenuede shuttle de ski

handwerk

de voetbal de zwembroek

Vrije tijd - algemeen
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borduren

de naaimachine de naald

zich amuseren puzzelen / de puzzelde dobbelsteen

knutselen

breien haken naaien

18

zich vervelende kruiswoordpuzzel / het kruiswoordraadsel
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de krant het tijdschrift

de televisie

de afstandsbediening

21

het circus de acrobaat

de kijker

de clown de goochelaar de dierentuin / de zoo

de discotheek de buitenwipper* dansen de kermis

* Dit woord is Belgisch Nederlands.

MAGAZINE
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de zandbak spelen

het speelgoed

de speeltuin de glijbaan de schommel

het springkasteel de wip

22

het strand

picknickentouwtjespringen barbecueën dineren

het pretpark
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het carnaval het feest het concert het tafelvoetbal

de duivensport

de muziek de cd-speler de cd

de hoofdtelefoon / de koptelefoon

Vrije tijd - muziek

de luidspreker / de geluidsbox
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de mondharmonica de trompet de piano

drums / het drumstel

de gitaar

de trommel / de trom

de viool

24

de blokfluit de dwarsfluit de klarinet de saxofoon

de / het accordeon
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de artiest / de kunstenaar de schijnwerper / de spot

de bibliotheek de leeszaal het boek de inhoud

de cover / de/het omslag / de/het kaft het dagboek

het gedicht / het rijmschema rijmen

xxxOS
xxxPOS
xxxNOS

voordragen

Cultuur

Sport 6

Vrije tijd - algemeen 17

Vrije tijd - muziek 23

Cultuur 25

Toerisme - algemeen 31

Toerisme - het vervoer 36

Toerisme - het weer 38

Huisdieren 41

5

abba
abba
cdc
dcd
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voorlezen

de titel

schrijven

26

de strip / het stripverhaal de cartoon het sprookje

lezen

vertellen het decor de filmvertalen

NL -> FR

de schrijver / de schrijfster / 
de auteur

de (liefdes)roman
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de acteur / de actrice de regisseur de architectuur

het gewelf de karikatuur

de pottenbakkerhet beeldhouwwerk / het beeld / de sculptuur

de kleurde (kunst)schilder

de koepel het standbeeld

het schilderij het portret
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het stilleven de tekening het museum bekijken

bewonderen de tentoonstelling / de expositie de uitnodiging

uitverkochthet toegangsbewijs / het ticket* / het kaartje

de/het affiche / de poster klappen de componist
* Dit woord is Belgisch Nederlands.
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de musicus / de muzikant

het orkest

het trio

de zanger / de zangeres

het kwartet

de dirigent 

instrumentaal

de partituur de muzieknoot

vocaal

het concert
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de bron het meer de oever

de rivier / de stroom

het eiland de golfde dijk

het strand de schelp

het kanaal

de waterval

de/het duin

de parasol

de zee

de schop
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de giraf de leeuw de neushoorn

het nijlpaard

de kabelbaan / de stoeltjeslift

de sandaal de koffer / de*/het valies

de krokodil

de olifant

het fototoestel / de camera

de slipper

de tijger skiën

* Dit is Belgisch Nederlands.
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het kasteel de kerk

het paleis de piramide

de fontein de kathedraal

de burchtde ansichtkaart de handtas de rugzak

de toren de moskee

de ruïne de tempel de hoeve de tent

* Dit is Belgisch Nederlands.
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het hotel de vuurtoren de roeiboot

de kano

de reisgids

links de autosnelweg

de kamer

de kajak

rechts

de pas / de reispas / het paspoort

de afrit

36

Toerisme - het vervoer
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de bus / de autobus de fiets het zadel

de metro

de pilootde boot / het schip

de hagel / hagelen het ijs

de tram

het vliegtuig

de taxi de trein

de ijzel

Toerisme - het weer
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WOOF

WAF
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miauwen snuffelenkwispelen

SNIF

SNIF

MIAUW

miauw
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Notities
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