
Glossaire

Woordenlijst bij Nouveau Rond-Point

De methode Nouveau Rond-Point is ontwikkeld om Frans te leren door de taal 

voortdurend te gebruiken. Een taal leer je immers het beste vanuit de taal zelf. 

We bieden nieuwe woorden in Nouveau Rond-Point daarom aan naast een 

plaatje of in een context, waardoor je meestal geen vertaling nodig hebt.

Daarbij is het is ook een kwestie van het voortdurend gebruiken van je eigen 

voorkennis. Bij het leren van een nieuwe taal is het belangrijk om creatief 

verbanden te leggen met woorden die je al geleerd hebt (uit Allemagne leid je 

allemand af), of met Nederlandse woorden (het gesprek = de conversatie = la 

conversation) of woorden uit andere talen (the flower = la fleur, die Konfitüre = 

la confiture).

Een woordenlijst is daarnaast nooit compleet: je zult veel praten over je 

eigen omgeving, bijvoorbeeld over waar en hoe je woont, over je familie en 

je vrienden, over je hobby’s of je werk. Je ontwikkelt daardoor gaandeweg je 

eigen woordenschat. Omdat we niet alle mogelijke woorden kunnen aanbieden 

hebben we in de woordenlijst na elke unidad ruimte opengelaten zodat je je 

eigen woorden toe kunt voegen.

Toch kan een woordenlijst handig zijn: je kunt snel een woord opzoeken, of 

misschien wil je wel ouderwets woorden ‘stampen’. In dat geval is het belangrijk 

om te weten dat wij (om de redenen die we hierboven beschrijven) een beperkte 

woordenlijst bieden – niet alles hoef je te vertalen om een taal te leren! Gebruik 

deze woordenlijst dus als basis om je eigen woordenlijst samen te stellen, maar 

ga vooral uit van slimme leerstrategieën.

Bonne chance !

1un



Glossaire

Français Nederlands

un adjectif een bijvoeglijk naamwoord

un adjectif 
démonstratif

een aanwijzend 
voornaamwoord

un adjectif interrogatif een vragend voornaamwoord

un adverbe een bijwoord

un article een lidwoord

un article partitif een delend lidwoord

assimiler zich eigen maken

atone onbenadrukt

un auxiliaire een hulpwerkwoord

le barême de tabel

barrer doorstrepen

la case het hokje

cocher aankruisen

le complément d’objet 
direct (COD)

het lijdend voorwerp

le complément d’objet 
indirect (COI)

het meewerkend voorwerp

composer vormen

la compréhension 
écrite

de leesvaardigheid

la compréhension 
orale

de luistervaardigheid

conjuguer vervoegen

la consigne de opdracht

la consonne de medeklinker

le coordinateur het signaalwoord

la disposition de opbouw

un échantillon een staaltje, een brokje

écouter luisteren

écrire schrijven

effacer wissen, doorhalen

élaborer opstellen

Français Nederlands

en gras dikgedrukt

un enchaînement een aaneenschakeling

entourer omcirkelen

épeler spellen

l’ expression écrite (f) de schrijfvaardigheid

l’ expression orale (f) de spreekvaardigheid

féminin vrouwelijk

le genre het geslacht

la lecture het lezen

le lexique de woordenschat

lier verbinden

le manuel het leerboek

masculin mannelijk

le mode impératif de gebiedende wijs

le mot emprunté het leenwoord

le mot-clé het sleutelwoord

le nom het zelfstandig naamwoord

une occlusive bilabiale een plofklank met de lippen

oral mondeling

l’ orthographe (f) de spelling

le pluriel het meervoud

le point 
d’interrogation

het vraagteken

le possessif het bezittelijk 
voornaamwoord

la préposition het voorzetsel

le présent de tegenwoordige tijd

le pronom relatif het betrekkelijk 
voornaamwoord

rayer doorstrepen

recueillir verzamelen

réfléchir à nadenken over

Vocabulaire de classe - Mots utiles
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Français Nederlands

regarder kijken (naar)

le registre de langue het taalregister (formeel/
informeel)

relier à verbinden met

remplir (in)vullen

répartir verdelen

repérer eruit pikken

répondre à beantwoorden

retenir onthouden

réviser nakijken

s’accorder avec overeenstemmen met

se référer à verwijzen naar

se souvenir de zich herinneren

s’écrire gespeld worden

semblable soortgelijk

sembler lijken

le sens de betekenis

la signification de betekenis

le singulier het enkelvoud

sonore stemhebbend

sourd stemloos

soutenu verzorgd, formeel

la syllabe de lettergreep

la terminaison 
(verbale)

de (werkwoords)uitgang

tonique benadrukt

la tournure de phrase de zinsconstructie

la traduction de vertaling

le verbe pronominal het wederkerend werkwoord

la voyelle de klinker
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Français Nederlands

p. 10 - 11

suisse Zwitsers

francophone Franstalig

aider helpen

comprendre begrijpen

connaître kennen

un ordre een volgorde

p. 12 - 13

premier eerste

le jour de dag

se saluer elkaar gedag zeggen

se présenter zich voorstellen

bonsoir goedenavond

salut hoi, doei

faire l’appel de namen opnoemen

un, une élève een leerling

une émission een uitzending

souhaiter wensen, willen

voir zien

utile nuttig

entendre horen

la croix het kruis

chaque elke

le mot het woord

réussir slagen, goed uitvoeren

s’inquiéter zich zorgen maken

tout alles

chercher zoeken

partager delen

choisir kiezen

p. 14 - 15

la ville de stad

Français Nederlands

la capitale de hoofdstad

ensuite vervolgens

travailler werken, oefenen

le tour de beurt; de ronde

une affirmation een bewering

la phrase de zin

ajouter toevoegen

mieux beter

inconnu onbekend

comment hoe

remarquer opmerken

maintenant nu

le nombre het getal

p. 16 - 17

jaune geel

atteindre bereiken

le plus rapidement het snelst

désigner aanwijzen

une équipe een team

le meilleur de/het beste

faire doen, maken

faire l’appel de aanwezigen noteren

à partir de vanaf

puis daarna

trouver vinden

quel welk

combien de hoeveel

p. 18 - 19

le château het kasteel

le drapeau de vlag

la côte sableuse de zandkust

le littoral de kustlijn

le côté de kant

l’ Hexagone (m) de zeshoek (=Frankrijk)

UNITÉ 1
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Français Nederlands

la France 
métropolitaine

het Franse vasteland

un animal de 
compagnie

een huisdier

le pays het land

afficher ophangen

Cahier d’activités

un avis een mening

enregistrer opnemen

envoyer sturen

le fichier het bestand

utiliser gebruiken

le petit déjeuner het ontbijt

en ligne online

la civilité de aanspreekvorm

le courriel de e-mail / het e-mailadres

à domicile thuis

à quelle heure hoe laat

la maison d’édition de uitgeverij

un enfant een kind

la commande de bestelling

la nouveauté het nieuwtje

les renseignements (m) de inlichtingen (m)

un achat een aankoop

une antisèche een spiekbriefje

Français Nederlands

p. 20 - 21

apprendre leren

selon volgens

il y a er is/ er zijn

un étudiant een student

toujours altijd

un objectif een doel

convenir passen

p. 22 - 23

les gens (m) de mensen

lequel welk

retransmettre opnieuw uitzenden

la chanson het lied

vouloir willen

plusieurs meerdere

le livre het boek

fermer sluiten

demander vragen

p. 24 - 25

dans in

savoir weten

suivant volgend

croire geloven

Vienne Wenen

Varsovie Warschau

aussi ook

le carton de kaart

jouer spelen

gagner winnen

le moyen het middel

p. 26 - 27

le monde de wereld

un emploi een baan

ouvrir openen

évoquer vermelden, oproepen

la porte de deur

UNITÉ 2
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Français Nederlands

beaucoup de veel

une entreprise een bedrijf

l’ Organisation (f) 
des Nations unies 
(ONU)

de Verenigde Naties

agréable fijn

l’ esprit (f) de geest

propre eigen

le cours de les

à la disposition de tot de beschikking van

pourquoi waarom

progressivement geleidelijk

le réseau het netwerk

tous iedereen

la copine de vriendin

p. 28 - 29

moyen gemiddeld

le taux het cijfer, percentage

disposer de beschikken over

l’ usage (m) het gebruik

le, la jeune de jongere

coincider avec overeenkomen met

deviner raden

rester blijven

derrière achter

de plus en plus steeds meer

le sondage de peiling

un opérateur mobile een mobiele provider

monter à oplopen tot

devant voor

jusqu’à tot

le cabinet d’étude de onderzoeksgroep

compter tellen

un internaute een internetgebruiker

pourtant echter

Français Nederlands

Cahier d’activités

même zelfde

un peu de een beetje

la montre het horloge

une étoile een ster

un ami een vriend

la rue de straat

s’inscrire zich inschrijven

une infirmière een verpleegster

le, la publicitaire de reclamemaker

UNITÉ 3
Français Nederlands

p. 30 - 31

le point commun de overeenkomst

allemand Duits

à nouveau opnieuw

le peintre de schilder

p. 32 - 33

célibataire vrijgezel

un assistant social een maatschappelijk werker

aimer houden van

retraité gepensioneerd

poli beleefd

bricoler knutselen, klussen
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Français Nederlands

cultivé ontwikkeld

le timbre de postzegel

le jeu het spel

bavard spraakzaam

dire zeggen

l’ immobilier (m) de vastgoedmarkt

l’ escalade (f) het bergbeklimmen

sortir uitgaan

veuve weduwe

rire lachen

p. 34 - 35

suédois Zweeds

autrichien Oostenrijks

essayer proberen

le goût de smaak

élever opvoeden

mettre neerzetten

s’agir de gaan om

vrai waar

faux fout

p. 36 - 37

la croisière de cruise

la femme au foyer de huisvrouw

la langue maternelle de moedertaal

un époux een echtgenoot

assez bien best goed

le skipper de schipper

le voilier de zeilboot

l’ hiver (m) de winter

ancien oud, voormalig

commencer par beginnen met

devoir moeten

écolo(giste) milieubewust

aimable vriendelijk

la pêche het vissen

le paquebot het passagiersschip

Français Nederlands

p. 38 - 39

plurilingue veeltalig

se composer de bestaan uit

où waar

nombreux talrijk

le citoyen de burger

dernier laatste, vorige

Cahier d’activités

obtenir krijgen

la physique de natuurkunde

chaud warm, heet

le vol de vlucht

mêler (ver)mengen

le croquis de schets

l’ imprimerie (f) de boekdrukkunst

gentil aardig

le voisin de buurman

disponible pour beschikbaar voor, bereid 
om

surtout vooral

le réalisateur de regisseur

vraiment echt

paresseux lui

espiègle ondeugend

pédant betweterig

un écrivain een schrijver

les loisirs (m) de hobby’s

le lien de relatie

la natation het zwemmen

d’abord eerst

parfois soms

un homme een man

à gauche links

à droite rechts

gros dik

le dessin de tekening

s’entraîner oefenen, trainen
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Français Nederlands

UNITÉ 4
Français Nederlands

p. 40 - 41

en direct live

évident duidelijk

détester een hekel hebben aan

p. 42 - 43

se tutoyer je en jij tegen elkaar 
zeggen

le lieu de plaats

d’habitude gewoonlijk

la grande surface de (grote) supermarkt

séduire verleiden

amoureux verliefd

sage verstandig, wijs, braaf

s’employer gebruikt worden

p. 44 - 45

cacher verhullen, verstoppen

le jardinage het tuinieren

l’ aîné (m) de oudste

le chien de hond

la plage het strand

vivre (be)leven

jouer aux échecs schaken

suffire volstaan

Français Nederlands

prudent raadzaam

falloir (il faut) moeten, nodig zijn

concerner betreffen

la confiance het vertrouwen

p. 46 - 47

un entretien een gesprek

la feuille het blaadje

principal belangrijkst

une occupation een bezigheid

le bruit het geluid

le juron het vloekwoord

un espace een ruimte

surprenant verrassend

le métier het vak, het beroep

exigeant veeleisend

p. 48 - 49

se rendre gaan, zich begeven

le début het begin

précédent vorig

le visage het gezicht

la voix de stem

le cœur het hart

battre slaan

la peine de moeite

loin ver

s’enfuir vluchten

le malentendu het misverstand

perdre verliezen

tuer doden

élire verkiezen

oublier vergeten

un interprète een vertolker, een artiest

aujourd’hui vandaag (de dag)

le spectateur de toeschouwer

le patrimoine het erfgoed

Cahier d’activités

vieux oud
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Français Nederlands

bondé propvol

le vendeur de verkoper

léger dun, licht

casser kapotmaken, breken

appeler bellen, roepen

la réunion de vergadering

télécharger downloaden

acheter kopen

la poterie het pottenbakken

la batterie de slaginstrumenten

le témoignage de getuigenis

la rencontre de ontmoeting

réducteur simplistisch

d’ailleurs trouwens

le ménage het huishouden

les courses (f) de boodschappen

les lunettes (f) de bril

attendre wachten

la façon de manier

grâce à dankzij

perdre de vue uit het oog verliezen

un air een melodie

les paroles (f) de liedtekst

ainsi que evenals

la peur de angst

Français Nederlands

p. 50 - 51

nocturne nacht-

apparaître verschijnen

p. 52 - 53

l’ étranger (m) het buitenland

la campagne het platteland

tranquille rustig

le forfait het vaste bedrag

dormir slapen

bon marché goedkoop

la semaine de week

p. 54 - 55

sec droog

la descente de afdaling

joli mooi, leuk om te zien

piéton voetgangers-

le matin de ochtend

attirer aantrekken

traverser oversteken, gaan over

la gorge de kloof

près de dicht bij

à côté de naast

une église een kerk

médiéval middeleeuws

la laverie automatique de wasserette

la garderie de crèche

la piscine het zwembad

le distributeur 
automatique

de geldautomaat

le magasin de winkel

p. 56 - 57

la location de huurwoning

une auberge een herberg

le gîte het vakantiehuisje

rural plattelands

un arbre een boom

UNITÉ 5
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Français Nederlands

se détendre zich ontspannen

le refuge de berghut

le loup de wolf

le haras de paardenfokkerij

à proximité in de buurt

de plein air in de open lucht

la boîte de nuit de discotheek

p. 58 - 59

la station balnéaire de badplaats

la falaise het klif

le paysage het landschap

sain gezond

avoir à moeten

montrer laten zien

un attrait een positief punt

Cahier d’activités

un aller-retour (A/R) een retour

le ciel de hemel

dégagé wolkenloos

nuageux bewolkt

bas laag

élevé hoog

la casquette de pet

le bonnet de muts

un imperméable een regenjas

s’appuyer sur steunen op

avoir envie de zin hebben in

le quartier de wijk

le commerce de winkel

une épicerie een kruidenierswinkel

la boucherie de slagerij

obliger à verplichten tot

emprunter à lenen van

heureusement gelukkig

non plus ook niet

le Moyen-Orient het Midden-Oosten

Français Nederlands

la préfecture het regeringscentrum

se reposer uitrusten

conseiller aanraden

éviter vermijden

en tout cas in elk geval

UNITÉ 6
Français Nederlands

p. 60 - 61

la librairie de boekhandel

le fleuriste de bloemist

p. 62 - 63

un anniversaire een verjaardag

la chaussure de schoen

le rayon de afdeling

cher duur

faire mal pijn doen

désolé het spijt me

la papeterie de kantoorboekhandel

la carte bleue de pinpas

la soirée en tête à tête het romantische avondje

le gâteau de taart

une huître een oester

la bougie de kaars

le pain het brood

un itinéraire een route
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Français Nederlands

p. 64 - 65

la boîte vocale de voicemail

un entretien 
d’embauche

een sollicitatiegesprek

prochain komend

la boisson de drank

marron bruin

le déguisement het kostuum

le stylo de pen

assister à bijwonen

effréné onophoudelijk, tomeloos

un anorak een windjack

p. 66 - 67

le jeu de société het gezelsschapsspel

le haut-parleur de luidspreker

la guirlande de slinger

la nourriture het eten

le panneau het bord

p. 68 - 69

souvent vaak

la composante de component

consacrer à wijden aan

le but het doel

mettre en valeur tot zijn recht laten komen

la convivialité de gezelligheid

proche de dicht bij

fluvial rivier-

domestique huis-

l’ appartenance (f) à het horen bij

un immeuble een flatgebouw

Cahier d’activités

se coucher naar bed gaan

facile makkelijk

mauvais slecht

la poissonnerie de viswinkel

la farine het meel

la viande het vlees

Français Nederlands

la pomme de terre de aardappel

cuire bakken, koken, braden

la chemise het overhemd

la tête het hoofd

le pansement het verband, de pleister

la coupure het sneetje

haché gehakt

tout de suite onmiddellijk

la langue de taal, de tong

louer huren

un œuf een ei

le lait de melk

amener meenemen

les horaires (m) de (werk)tijden

se lever opstaan

tôt vroeg

rentrer naar huis gaan

déjeuner lunchen

en dehors de buiten

l’ Écosse (f) Schotland

les yeux (m) de ogen

la chaleur de warmte

avoir raison gelijk hebben

mon œil ! maak dat de kat wijs !

passer sous le nez net missen

ras-le-bol ! ik ben het zat !

ferme-la ! hou je bek !

la barbe ! wat stom !

c’est rasoir ! wat stom !

la main de hand
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Français Nederlands

Entraînons-nous au DELF A1
Français Nederlands

Cahier d’activités

la notation de becijfering

entretenir onderhouden

un abdo-fessier een buik-billenoefening

le baptême de doop

bientôt binnenkort

je t’embrasse liefs (ik omhels je)

bises liefs (kusjes)

la comédie musicale de musical

le bien het goed

la précipitation de haast

UNITÉ 7
Français Nederlands

p. 70 - 71

le recueil de bundel, het boekje

la douleur de pijn

le soin de zorg

la peau de huid

Français Nederlands

la colère de woede

peu weinig

en rapport avec verbandhoudend met

fumer roken

un ordinateur een computer

vite snel

p. 72 - 73

se bouger wat gaan doen

étonner verbazen

le concitoyen de medeburger

avoir du mal à moeite hebben met

le poids het gewicht

p. 74 - 75

bruyant luidruchtig

se disputer ruziemaken

se réveiller wakkerworden

un espoir een jong talent

l’ alimentation (f) de voeding

le besoin de behoefte

la graisse het vet

la dinde de kalkoen

p. 76 - 77

le contenu de inhoud

avoir faim honger hebben

complet volkoren

indispensable onmisbaar

mince slank

être sédentaire veel zitten

le footing het joggen

p. 78 - 79

la cueillette het plukken

garder houden

soutenir ondersteunen

un agriculteur een boer

renoncer à ophouden met

les transports (m) en 
commun

het openbaar vervoer
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concilier combineren

le médecin généraliste de huisarts

davantage que meer dan

le comportement het gedrag

en revanche daarentegen

le sommeil de slaap

la solitude de eenzaamheid

quant à wat betreft

Cahier d’activités

éteindre uitzetten

le réveil de wekker

se peigner zijn haren kammen

se laver zich wassen

s’habiller zich aankleden

nager zwemmen

se promener wandelen

terminer afmaken, beëindigen

ressortir weer naar buiten komen

le talon de hiel

le cou de hals

UNITÉ 8
Français Nederlands

p. 80 -  81

le métier het vak

le pompier de brandweer

Français Nederlands

le camionneur de trucker, de 
vrachtwagenchauffeur

un ouvrier een arbeider

un artisan een ambachtsman

un menuisier een timmerman

habitué à gewend aan

convaincre overtuigen

le permis de conduire het rijbewijs

devenir worden

p. 82 - 83

pénible lastig

du monde veel mensen

de suite achter elkaar

un enseignant een docent

être titulaire de behaald hebben

maîtriser beheersen

couramment vloeiend

le logiciel de software

la bureautique de kantoorautomatisering 
(computerprogramma’s 
e.d.)

p. 84 - 85

le compositeur de componist

lutter contre strijden tegen

la lumière het licht

tomber vallen

passer à la télé op televisie komen

la cuisse de dij

la grenouille de kikker

le deltaplane het deltavliegen

le menteur de leugenaar

prendre la parole het woord nemen

le bac(calauréat) het eindexamen

p. 86 - 87

la formation de opleiding

gérer regelen

aucun geen enkel
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Français Nederlands

p. 88 - 89

le lauréat de winnaar

récompenser belonen

le savoir-faire het vakmanschap

le déroulement het verloop

le chef-d’œuvre het meesterwerk

le verre het glas

le carreleur de tegelzetter

la chaudronnerie het koperwerk

l’ ébénisterie (f) de meubelmakerij

la maçonnerie het metselwerk

la maroquinerie de leerbewerking

le tailleur de slijper

le siège de stoel, de zetel

Cahier d’activités

la licence de Bachelor

patiner schaatsen

la blague de grap, de mop

se battre strijden

guérir genezen

le sida aids

extraterrestre buitenaards

doué begaafd

une abréviation een afkorting

Français Nederlands

p. 92 - 93

équilibré evenwichtig

les glucides (m) de koolhydraten

les lipides (m) de vetten

le carburant de brandstof

le cerveau het brein

le féculent het zetmeelhoudende product

tenir compte de rekening houden met

la confiserie het snoep

p. 94 - 95

le mode de cuisson de kookwijze

la vapeur de stoom

le four de oven

la poêle de koekenpan

la casserole de (steel)pan

éplucher schillen, pellen

le petit-suisse het kuipje roomkwark

macérer laten weken

la moitié de helft

le pilon de stamper

sauvage wild

la saveur de smaak

le poivron de paprika

salé zout

amer bitter

épicé gekruid, pikant

p. 96 - 97

la pâte brisée het zanddeeg

battre klutsen, kloppen

faire revenir aanbraden, fruiten

verser gieten, storten

tiède lauw

p. 98 - 99

la choucroute de zuurkool

une andouillette een worstje van orgaanvlees

UNITÉ 9
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Glossaire

Français Nederlands

le lapin het konijn

une oie een gans

le blé het graan

le sarrasin de boekweit

le mets het gerecht

la valeur de waarde

sauf behalve

Cahier d’activités

la charcuterie de vleeswaren

la crémerie de zuivelproducten

la boîte het blik

malade ziek

le placard de kast

la tisane de kruidenthee

la goutte de druppel

plier vouwen

la louche de opscheplepel

le froment de tarwe

le tronçon de moot

saupoudrer bestrooien

le coin de hoek

être gourmand van lekker eten houden

UNITÉ 10
Français Nederlands

p. 100 - 101

la fondation de stichting

Français Nederlands

p. 102 - 103

la mairie het gemeentehuis, de 
gemeente

le moyen de 
communication

het vervoermiddel

un embouteillage een file

suffisamment de voldoende

l’ exclusion (f) de buitensluiting

accueillant hartelijk

s’impliquer dans zich mengen in

le loyer de huur

les alentours (m) de omgeving

le pire het ergste

le vignoble de wijngaard

la balade de het uitstapje, wandeling

le tri het scheiden

les déchets (m) het afval

le rond-point de rotonde

ailleurs elders

résidentiel woon-

se vider leeglopen

vanter (aan)prijzen

le revenu het inkomen

le chômage de werkloosheid

le bouchon de file

fuir vluchten

une usine een fabriek

la circulation het verkeer

une augmentation een verhoging

les heures (f) de pointe de spitsuren

les affaires (f) de zaken

le gratte-ciel de wolkenkrabber

p. 104 - 105

la commune de gemeente

dur zwaar
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Glossaire

Français Nederlands

le gourmet de fijnproever

p. 106 - 107

un incinérateur een verbrandingsoven

s’engager à zich inzetten voor

améliorer verbeteren

déçu teleurgesteld

défigurer verminken, beschadigen

les abords (m) de naaste omgeving

bénéficier de profiteren van

un endroit een plek

joindre bijvoegen

arriver à slagen in

le porte-parole de woordvoerder

p. 108 - 109

la volonté de wil

l’ apogée (m) het hoogtepunt

la puanteur de stank

paver bestraten

étroit nauw

insalubre ongezond

le séjour het verblijf

le soulèvement de opstand

démolir slopen

percer aanleggen, doorboren

malgré ondanks

une empreinte een afdruk

alors que terwijl

décrier afkraken

l’ adhésion (f) de instemming

Cahier d’activités

peuplé (dicht)bevolkt

mégalithique megaliet (groot, van 
steen)

grave erg

à l’abri beschermd

au creux de middenin

la senteur de geur

Français Nederlands

un incendie een brand

le séisme de aardbeving

anarchique wanordelijk

disparate niet bij elkaar passend

grouillant talrijk

vaste uitgestrekt

un ombre een schaduw

le volet het luik

déménager verhuizen

tel que zoals

UNITÉ 11
Français Nederlands

p. 110 - 111

servir à dienen voor

le sèche-cheveux de föhn

le vol de diefstal

p. 112 - 113

la bille de knikker

le poignet de pols

la roue het wiel

la lame het ijzer, het lemmet

la bouloche het pluisje

la laine de wol

maniable handzaam

la pile de batterij

le nettoyage het schoonmaken
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Glossaire

Français Nederlands

la bombe lacrymogène de traangasbom

un aérosol een spuitbus

une armature een metalen geraamte

autocollant zelfklevend

p. 114 - 115

désormais van nu af aan

le tissu de stof

le cuir het leer

voler vliegen

l’ essence (f) de benzine

le comprimé de pil

parvenir à slagen in

à cause de door

p. 116 - 117

le quotidien het dagelijks leven

la buée de damp

agaçant vervelend

la boue de modder

salir vies maken

le sol de grond

tenir vasthouden

la fac de uni(versiteit)

le cartable de boekentas

lourd zwaar

la valise de koffer

p. 118 - 119

chiner koopjes jagen

malin slim

le grenier de zolder

averti op de hoogte

happer grijpen

la brocante de antiekmarkt

le vide-grenier de rommelmarkt

déroger à afwijken van

la fripe het tweedehands kledingstuk

le mobilier het meubilair

forcément noodzakelijkerwijs

Français Nederlands

chercher à proberen te

se munir de meebrengen

se faire avoir zich laten beetnemen

le piège de valstrik

Cahier d’activités

le tract het pamflet

coudre naaien

le cirage het schoensmeer

une ampoule een gloeilamp

la multiprise de stekkerdoos

le savon de zeep

le tire-bouchon de kurkentrekker

la sorbetière de ijsmachine

le micro-ondes de magnetron

la fourchette de vork

une armoire een kast

le chiffon de doek

le robinet de kraan

le couteau het mes

une aile een vleugel

l’ acier (m) het staal

être en charge de verantwoordelijk zijn voor

neuf nieuw

plaire bevallen, populair zijn

rêver dromen

goûter à proeven van
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Glossaire

Français Nederlands

p. 120 - 121

la BD (bande dessinée) de strip

p. 122 - 123

l’ enseignement (m) het onderwijs

ludique speels

l’ immersion (f) de onderdompeling

le mode d’emploi de gebruiksaanwijzing

le récit het verhaal

le résumé de samenvatting

le bout het stukje

se perdre verdwalen

la narration het verhaal

manipuler bewerken

sourire glimlachen

à voix basse zachtjes

à voix haute hardop

appliquer toepassen

serrer la main à 
quelqu’un

iemand de hand schudden

p. 124 - 125

se produire gebeuren, optreden

à l’aise op zijn gemak

complaisant inschikkelijk

méchant gemeen

gêner vervelend zijn

la queue de rij, de staart

se presser zich haasten

un ascenseur een lift

indigné verontwaardigd

élever opvoeden

p. 126 - 127

le bilan de evaluatie

mensuel maandelijks

p. 128 - 129

éprouvant vermoeiend

renfermer bevatten

Français Nederlands

le Moyen Âge de Middeleeuwen

un atelier een workshop

la paroi de wand

la dénomination de benaming

abriter herbergen

la crayère de krijtsteentunnel

Cahier d’activités

la gourde de kalebas

la région d’outre-mer de overzeese regio

le bateau de boot

en avance (te) vroeg

grossier grof

la lèvre de lip

Entraînons-nous au DELF A2
Français Nederlands

Cahier d’activités

se fâcher boos worden

l’ auto-stop (m) het liften

prudent voorzichtig

dépenser uitgeven

écraser verpletteren

le navire het schip

impétueux woest

le vaisseau het schip

les péripéties (f) de avonturen

UNITÉ 12
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Glossaire

Français Nederlands

la crevasse de kloof

jeter (weg)gooien

une araignée een spin

la baleine de walvis

s’ennuyer zich vervelen

les épinards (m) de spinazie

grignoter snacken

supporter verdragen

pimenté pittig

le rouget de rode poon
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Glossaire

Français Nederlands

à cause de door

à côté de naast

à domicile thuis

à droite rechts

à gauche links

à l’abri beschermd

à l’aise op zijn gemak

à la disposition de tot de beschikking van

à nouveau opnieuw

à partir de vanaf

à proximité in de buurt

à quelle heure hoe laat

à voix basse zachtjes

à voix haute hardop

un abdo-fessier een buik-billenoefening

les abords (m) de naaste omgeving

une abréviation een afkorting

abriter herbergen

accueillant hartelijk

un achat een aankoop

acheter kopen

l’ acier (m) het staal

l’ adhésion (f) de instemming

un aérosol een spuitbus

les affaires (f) de zaken

afficher ophangen

une affirmation een bewering

agaçant vervelend

agréable fijn

un agriculteur een boer

aider helpen

une aile een vleugel

ailleurs elders

aimable vriendelijk

aimer houden van

l’ aîné (m) de oudste

ainsi que evenals

un air een melodie

Français Nederlands

ajouter toevoegen

les alentours (m) de omgeving

l’ alimentation (f) de voeding

allemand Duits

un aller-retour (A/R) een retour

alors que terwijl

améliorer verbeteren

amener meenemen

amer bitter

un ami een vriend

amoureux verliefd

une ampoule een gloeilamp

anarchique wanordelijk

ancien oud, voormalig

une andouillette een worstje van orgaanvlees

un animal de 
compagnie

een huisdier

un anniversaire een verjaardag

un anorak een windjack

une antisèche een spiekbriefje

l’ apogée (m) het hoogtepunt

apparaître verschijnen

l’ appartenance (f) à het horen bij

appeler bellen, roepen

appliquer toepassen

apprendre leren

une araignée een spin

un arbre een boom

une armature een metalen geraamte

une armoire een kast

arriver à slagen in

un artisan een ambachtsman

un ascenseur een lift

assez bien best goed

assimiler zich eigen maken

un assistant social een maatschappelijk werker

assister à bijwonen

un atelier een workshop

Glossaire alphabétique
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Glossaire

Français Nederlands

atone onbenadrukt

atteindre bereiken

attendre wachten

attirer aantrekken

un attrait een positief punt

au creux de middenin

une auberge een herberg

aucun geen enkel

une augmentation een verhoging

aujourd’hui vandaag (de dag)

aussi ook

l’ auto-stop (m) het liften

autocollant zelfklevend

autrichien Oostenrijks

un auxiliaire een hulpwerkwoord

averti op de hoogte

un avis een mening

avoir à moeten

avoir du mal à moeite hebben met

avoir envie de zin hebben in

avoir faim honger hebben

avoir raison gelijk hebben

le bac(calauréat) het eindexamen

la balade de het uitstapje, wandeling

la baleine de walvis

le baptême de doop

le barême de tabel

barrer doorstrepen

bas laag

le bateau de boot

la batterie de slaginstrumenten

battre klutsen, kloppen

battre slaan

bavard spraakzaam

la BD (bande dessinée) de strip

beaucoup de veel

bénéficier de profiteren van

le besoin de behoefte

le bien het goed

bientôt binnenkort

le bilan de evaluatie

la bille de knikker

bises liefs (kusjes)

Français Nederlands

la blague de grap, de mop

le blé het graan

la boisson de drank

la boîte het blik

la boîte de nuit de discotheek

la boîte vocale de voicemail

la bombe lacrymogène de traangasbom

bon marché goedkoop

bondé propvol

le bonnet de muts

bonsoir goedenavond

la boucherie de slagerij

le bouchon de file

la boue de modder

la bougie de kaars

la bouloche het pluisje

le bout het stukje

bricoler knutselen, klussen

la brocante de antiekmarkt

le bruit het geluid

bruyant luidruchtig

la buée de damp

la bureautique de kantoorautomatisering 
(computerprogramma’s 
e.d.)

le but het doel

c’est rasoir ! wat stom !

le cabinet d’étude de onderzoeksgroep

cacher verhullen, verstoppen

le camionneur de trucker, de 
vrachtwagenchauffeur

la campagne het platteland

la capitale de hoofdstad

le carburant de brandstof

le carreleur de tegelzetter

le cartable de boekentas

la carte bleue de pinpas

le carton de kaart

la case het hokje

la casquette de pet

casser kapotmaken, breken

la casserole de (steel)pan

célibataire vrijgezel

le cerveau het brein
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Glossaire

Français Nederlands

la chaleur de warmte

la chanson het lied

chaque elke

la charcuterie de vleeswaren

le château het kasteel

chaud warm, heet

la chaudronnerie het koperwerk

la chaussure de schoen

le chef-d’œuvre het meesterwerk

la chemise het overhemd

cher duur

chercher zoeken

chercher à proberen te

le chien de hond

le chiffon de doek

chiner koopjes jagen

choisir kiezen

le chômage de werkloosheid

la choucroute de zuurkool

le ciel de hemel

le cirage het schoensmeer

la circulation het verkeer

le citoyen de burger

la civilité de aanspreekvorm

cocher aankruisen

le cœur het hart

le coin de hoek

coincider avec overeenkomen met

la colère de woede

combien de hoeveel

la comédie musicale de musical

la commande de bestelling

commencer par beginnen met

comment hoe

le commerce de winkel

la commune de gemeente

complaisant inschikkelijk

complet volkoren

le comportement het gedrag

la composante de component

composer vormen

le compositeur de componist

comprendre begrijpen

Français Nederlands

le comprimé de pil

compter tellen

concerner betreffen

concilier combineren

le concitoyen de medeburger

la confiance het vertrouwen

la confiserie het snoep

conjuguer vervoegen

connaître kennen

consacrer à wijden aan

conseiller aanraden

la consigne de opdracht

la consonne de medeklinker

le contenu de inhoud

convaincre overtuigen

convenir passen

la convivialité de gezelligheid

la copine de vriendin

le côté de kant

la côte sableuse de zandkust

le cou de hals

coudre naaien

la coupure het sneetje

couramment vloeiend

le courriel de e-mail / het e-mailadres

le cours de les

les courses (f) de boodschappen

le couteau het mes

la crayère de krijtsteentunnel

la crémerie de zuivelproducten

la crevasse de kloof

croire geloven

la croisière de cruise

la croix het kruis

le croquis de schets

la cueillette het plukken

le cuir het leer

cuire bakken, koken, braden

la cuisse de dij

cultivé ontwikkeld

d’abord eerst

d’ailleurs trouwens

d’habitude gewoonlijk
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Glossaire

Français Nederlands

dans in

davantage que meer dan

de plein air in de open lucht

de plus en plus steeds meer

de suite achter elkaar

le début het begin

les déchets (m) het afval

décrier afkraken

déçu teleurgesteld

défigurer verminken, beschadigen

dégagé wolkenloos

le déguisement het kostuum

déjeuner lunchen

le deltaplane het deltavliegen

demander vragen

déménager verhuizen

démolir slopen

la dénomination de benaming

dépenser uitgeven

dernier laatste, vorige

déroger à afwijken van

le déroulement het verloop

derrière achter

la descente de afdaling

désigner aanwijzen

désolé het spijt me

désormais van nu af aan

le dessin de tekening

détester een hekel hebben aan

devant voor

devenir worden

deviner raden

devoir moeten

la dinde de kalkoen

dire zeggen

disparate niet bij elkaar passend

disponible pour beschikbaar voor, bereid 
om

disposer de beschikken over

la disposition de opbouw

le distributeur 
automatique

de geldautomaat

domestique huis-

dormir slapen

Français Nederlands

doué begaafd

la douleur de pijn

le drapeau de vlag

dur zwaar

l’ ébénisterie (f) de meubelmakerij

un échantillon een staaltje, een brokje

écolo(giste) milieubewust

l’ Écosse (f) Schotland

écouter luisteren

écraser verpletteren

écrire schrijven

un écrivain een schrijver

effacer wissen, doorhalen

effréné onophoudelijk, tomeloos

une église een kerk

élaborer opstellen

élevé hoog

un, une élève een leerling

élever opvoeden

élire verkiezen

un embouteillage een file

une émission een uitzending

un emploi een baan

une empreinte een afdruk

emprunter à lenen van

en avance (te) vroeg

en dehors de buiten

en direct live

en gras dikgedrukt

en ligne online

en rapport avec verbandhoudend met

en revanche daarentegen

en tout cas in elk geval

un enchaînement een aaneenschakeling

un endroit een plek

un enfant een kind

enregistrer opnemen

un enseignant een docent

l’ enseignement (m) het onderwijs

ensuite vervolgens

entendre horen

entourer omcirkelen

une entreprise een bedrijf
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Glossaire

Français Nederlands

entretenir onderhouden

un entretien een gesprek

un entretien 
d’embauche

een sollicitatiegesprek

envoyer sturen

épeler spellen

épicé gekruid, pikant

une épicerie een kruidenierswinkel

les épinards (m) de spinazie

éplucher schillen, pellen

un époux een echtgenoot

éprouvant vermoeiend

équilibré evenwichtig

une équipe een team

l’ escalade (f) het bergbeklimmen

un espace een ruimte

espiègle ondeugend

un espoir een jong talent

l’ esprit (f) de geest

essayer proberen

l’ essence (f) de benzine

éteindre uitzetten

une étoile een ster

étonner verbazen

l’ étranger (m) het buitenland

être en charge de verantwoordelijk zijn voor

être gourmand van lekker eten houden

être sédentaire veel zitten

être titulaire de behaald hebben

étroit nauw

un étudiant een student

évident duidelijk

éviter vermijden

évoquer vermelden, oproepen

l’ exclusion (f) de buitensluiting

exigeant veeleisend

extraterrestre buitenaards

la fac de uni(versiteit)

facile makkelijk

la façon de manier

faire doen, maken

faire l’appel de aanwezigen noteren

faire l’appel de namen opnoemen

Français Nederlands

faire mal pijn doen

faire revenir aanbraden, fruiten

la falaise het klif

falloir (il faut) moeten, nodig zijn

la farine het meel

faux fout

le féculent het zetmeelhoudende product

féminin vrouwelijk

la femme au foyer de huisvrouw

ferme-la ! hou je bek !

fermer sluiten

la feuille het blaadje

le fichier het bestand

le fleuriste de bloemist

fluvial rivier-

la fondation de stichting

le footing het joggen

forcément noodzakelijkerwijs

le forfait het vaste bedrag

la formation de opleiding

le four de oven

la fourchette de vork

la France 
métropolitaine

het Franse vasteland

francophone Franstalig

la fripe het tweedehands kledingstuk

le froment de tarwe

fuir vluchten

fumer roken

gagner winnen

garder houden

la garderie de crèche

le gâteau de taart

gêner vervelend zijn

le genre het geslacht

les gens (m) de mensen

gentil aardig

gérer regelen

le gîte het vakantiehuisje

les glucides (m) de koolhydraten

la gorge de kloof

la gourde de kalebas

le gourmet de fijnproever
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Français Nederlands

le goût de smaak

goûter à proeven van

la goutte de druppel

grâce à dankzij

la graisse het vet

la grande surface de (grote) supermarkt

le gratte-ciel de wolkenkrabber

grave erg

le grenier de zolder

la grenouille de kikker

grignoter snacken

gros dik

grossier grof

grouillant talrijk

guérir genezen

la guirlande de slinger

habitué à gewend aan

haché gehakt

happer grijpen

le haras de paardenfokkerij

le haut-parleur de luidspreker

les heures (f) de pointe de spitsuren

heureusement gelukkig

l’ Hexagone (m) de zeshoek (=Frankrijk)

l’ hiver (m) de winter

un homme een man

les horaires (m) de (werk)tijden

une huître een oester

il y a er is/ er zijn

l’ immersion (f) de onderdompeling

un immeuble een flatgebouw

l’ immobilier (m) de vastgoedmarkt

un imperméable een regenjas

impétueux woest

l’ imprimerie (f) de boekdrukkunst

un incendie een brand

un incinérateur een verbrandingsoven

inconnu onbekend

indigné verontwaardigd

indispensable onmisbaar

une infirmière een verpleegster

insalubre ongezond

un internaute een internetgebruiker

Français Nederlands

un interprète een vertolker, een artiest

un itinéraire een route

le jardinage het tuinieren

jaune geel

je t’embrasse liefs (ik omhels je)

jeter (weg)gooien

le jeu het spel

le jeu de société het gezelsschapsspel

le, la jeune de jongere

joindre bijvoegen

joli mooi, leuk om te zien

jouer spelen

jouer aux échecs schaken

le jour de dag

le juron het vloekwoord

jusqu’à tot

la barbe ! wat stom !

la main de hand

la laine de wol

le lait de melk

la lame het ijzer, het lemmet

la langue de taal, de tong

la langue maternelle de moedertaal

le lapin het konijn

le lauréat de winnaar

la laverie automatique de wasserette

le plus rapidement het snelst

la lecture het lezen

léger dun, licht

lequel welk

la lèvre de lip

le lexique de woordenschat

la librairie de boekhandel

la licence de Bachelor

le lien de relatie

lier verbinden

le lieu de plaats

les lipides (m) de vetten

le littoral de kustlijn

le livre het boek

la location de huurwoning

le logiciel de software

loin ver

25vingt-cinq  |



Glossaire

Français Nederlands

les loisirs (m) de hobby’s

la louche de opscheplepel

louer huren

le loup de wolf

lourd zwaar

le loyer de huur

ludique speels

la lumière het licht

les lunettes (f) de bril

lutter contre strijden tegen

macérer laten weken

la maçonnerie het metselwerk

le magasin de winkel

maintenant nu

la mairie het gemeentehuis, de 
gemeente

la maison d’édition de uitgeverij

maîtriser beheersen

malade ziek

le malentendu het misverstand

malgré ondanks

malin slim

maniable handzaam

manipuler bewerken

le manuel het leerboek

la maroquinerie de leerbewerking

marron bruin

masculin mannelijk

le matin de ochtend

mauvais slecht

méchant gemeen

le médecin généraliste de huisarts

médiéval middeleeuws

mégalithique megaliet (groot, van 
steen)

le meilleur de/
het

beste

mêler (ver)mengen

même zelfde

le ménage het huishouden

mensuel maandelijks

le menteur de leugenaar

un menuisier een timmerman

le métier het vak, het beroep

Français Nederlands

le mets het gerecht

mettre neerzetten

mettre en valeur tot zijn recht laten komen

le micro-ondes de magnetron

mieux beter

mince slank

le mobilier het meubilair

le mode d’emploi de gebruiksaanwijzing

le mode de cuisson de kookwijze

la moitié de helft

mon œil ! maak dat de kat wijs !

du monde veel mensen

le monde de wereld

monter à oplopen tot

la montre het horloge

montrer laten zien

le mot het woord

le mot emprunté het leenwoord

le mot-clé het sleutelwoord

moyen gemiddeld

le moyen het middel

le Moyen Âge de Middeleeuwen

le moyen de 
communication

het vervoermiddel

le Moyen-Orient het Midden-Oosten

la multiprise de stekkerdoos

nager zwemmen

la narration het verhaal

la natation het zwemmen

le navire het schip

le nettoyage het schoonmaken

neuf nieuw

nocturne nacht-

le nom het zelfstandig naamwoord

le nombre het getal

nombreux talrijk

non plus ook niet

la notation de becijfering

la nourriture het eten

la nouveauté het nieuwtje

nuageux bewolkt

un objectif een doel

obliger à verplichten tot
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obtenir krijgen

une occupation een bezigheid

un œuf een ei

une oie een gans

un ombre een schaduw

un opérateur mobile een mobiele provider

oral mondeling

un ordinateur een computer

un ordre een volgorde

l’ Organisation (f) 
des Nations unies 
(ONU)

de Verenigde Naties

l’ orthographe (f) de spelling

où waar

oublier vergeten

un ouvrier een arbeider

ouvrir openen

le pain het brood

le panneau het bord

le pansement het verband, de pleister

la papeterie de kantoorboekhandel

le paquebot het passagiersschip

paresseux lui

parfois soms

la paroi de wand

les paroles (f) de liedtekst

partager delen

parvenir à slagen in

passer à la télé op televisie komen

passer sous le nez net missen

la pâte brisée het zanddeeg

patiner schaatsen

le patrimoine het erfgoed

paver bestraten

le pays het land

le paysage het landschap

la peau de huid

la pêche het vissen

pédant betweterig

la peine de moeite

le peintre de schilder

pénible lastig

percer aanleggen, doorboren

perdre verliezen

Français Nederlands

perdre de vue uit het oog verliezen

les péripéties (f) de avonturen

le permis de conduire het rijbewijs

le petit déjeuner het ontbijt

le petit-suisse het kuipje roomkwark

peu weinig

un peu de een beetje

peuplé (dicht)bevolkt

la peur de angst

la phrase de zin

la physique de natuurkunde

le piège de valstrik

piéton voetgangers-

la pile de batterij

le pilon de stamper

pimenté pittig

le pire het ergste

la piscine het zwembad

le placard de kast

la plage het strand

plaire bevallen, populair zijn

plier vouwen

le pluriel het meervoud

plurilingue veeltalig

plusieurs meerdere

la poêle de koekenpan

le poids het gewicht

le poignet de pols

le point commun de overeenkomst

la poissonnerie de viswinkel

le poivron de paprika

poli beleefd

la pomme de terre de aardappel

le pompier de brandweer

la porte de deur

le porte-parole de woordvoerder

le possessif het bezittelijk 
voornaamwoord

la poterie het pottenbakken

pourquoi waarom

pourtant echter

précédent vorig

la précipitation de haast
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la préfecture het regeringscentrum

premier eerste

prendre la parole het woord nemen

la préposition het voorzetsel

près de dicht bij

le présent de tegenwoordige tijd

principal belangrijkst

prochain komend

proche de dicht bij

progressivement geleidelijk

le pronom relatif het betrekkelijk 
voornaamwoord

propre eigen

prudent raadzaam

prudent voorzichtig

la puanteur de stank

le, la publicitaire de reclamemaker

puis daarna

quant à wat betreft

le quartier de wijk

quel welk

la queue de rij, de staart

le quotidien het dagelijks leven

ras-le-bol ! ik ben het zat !

rayer doorstrepen

le rayon de afdeling

le réalisateur de regisseur

le récit het verhaal

récompenser belonen

le recueil de bundel, het boekje

recueillir verzamelen

réducteur simplistisch

réfléchir à nadenken over

le refuge de berghut

regarder kijken (naar)

la région d’outre-mer de overzeese regio

le registre de langue het taalregister (formeel/
informeel)

relier à verbinden met

remarquer opmerken

remplir (in)vullen

la rencontre de ontmoeting

renfermer bevatten

renoncer à ophouden met

Français Nederlands

les renseignements (m) de inlichtingen (m)

rentrer naar huis gaan

répartir verdelen

repérer eruit pikken

répondre à beantwoorden

le réseau het netwerk

résidentiel woon-

ressortir weer naar buiten komen

rester blijven

le résumé de samenvatting

retenir onthouden

retraité gepensioneerd

retransmettre opnieuw uitzenden

la réunion de vergadering

réussir slagen, goed uitvoeren

le réveil de wekker

le revenu het inkomen

rêver dromen

réviser nakijken

rire lachen

le robinet de kraan

le rond-point de rotonde

la roue het wiel

le rouget de rode poon

la rue de straat

rural plattelands

s’accorder avec overeenstemmen met

s’agir de gaan om

s’appuyer sur steunen op

s’écrire gespeld worden

s’employer gebruikt worden

s’enfuir vluchten

s’engager à zich inzetten voor

s’ennuyer zich vervelen

s’entraîner oefenen, trainen

s’habiller zich aankleden

s’impliquer dans zich mengen in

s’inquiéter zich zorgen maken

s’inscrire zich inschrijven

sage verstandig, wijs, braaf

sain gezond

salé zout

salir vies maken
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salut hoi, doei

le sarrasin de boekweit

sauf behalve

saupoudrer bestrooien

sauvage wild

la saveur de smaak

savoir weten

le savoir-faire het vakmanschap

le savon de zeep

se battre strijden

se bouger wat gaan doen

se composer de bestaan uit

se coucher naar bed gaan

se détendre zich ontspannen

se disputer ruziemaken

se fâcher boos worden

se faire avoir zich laten beetnemen

se laver zich wassen

se lever opstaan

se munir de meebrengen

se peigner zijn haren kammen

se perdre verdwalen

se présenter zich voorstellen

se presser zich haasten

se produire gebeuren, optreden

se promener wandelen

se référer à verwijzen naar

se rendre gaan, zich begeven

se reposer uitrusten

se réveiller wakkerworden

se saluer elkaar gedag zeggen

se souvenir de zich herinneren

se tutoyer je en jij tegen elkaar 
zeggen

se vider leeglopen

sec droog

le sèche-cheveux de föhn

séduire verleiden

le séisme de aardbeving

le séjour het verblijf

selon volgens

la semaine de week

semblable soortgelijk

Français Nederlands

sembler lijken

le sens de betekenis

la senteur de geur

serrer la main à 
quelqu’un

iemand de hand schudden

servir à dienen voor

le sida aids

le siège de stoel, de zetel

la signification de betekenis

le singulier het enkelvoud

le skipper de schipper

le soin de zorg

la soirée en tête à tête het romantische avondje

le sol de grond

la solitude de eenzaamheid

le sommeil de slaap

le sondage de peiling

sonore stemhebbend

la sorbetière de ijsmachine

sortir uitgaan

souhaiter wensen, willen

le soulèvement de opstand

sourd stemloos

sourire glimlachen

soutenir ondersteunen

soutenu verzorgd, formeel

souvent vaak

le spectateur de toeschouwer

la station balnéaire de badplaats

le stylo de pen

suédois Zweeds

suffire volstaan

suffisamment de voldoende

suisse Zwitsers

suivant volgend

supporter verdragen

surprenant verrassend

surtout vooral

le tailleur de slijper

le talon de hiel

le taux het cijfer, percentage

tel que zoals

télécharger downloaden
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le témoignage de getuigenis

tenir vasthouden

tenir compte de rekening houden met

terminer afmaken, beëindigen

la tête het hoofd

tiède lauw

le timbre de postzegel

le tire-bouchon de kurkentrekker

la tisane de kruidenthee

le tissu de stof

tomber vallen

tonique benadrukt

tôt vroeg

toujours altijd

le tour de beurt; de ronde

tous iedereen

tout alles

tout de suite onmiddellijk

le tract het pamflet

la traduction de vertaling

tranquille rustig

les transports (m) en 
commun

het openbaar vervoer

travailler werken, oefenen

traverser oversteken, gaan over

le tri het scheiden

le tronçon de moot

trouver vinden

tuer doden

l’ usage (m) het gebruik

une usine een fabriek

utile nuttig

utiliser gebruiken

le vaisseau het schip

la valeur de waarde

la valise de koffer

vanter (aan)prijzen

la vapeur de stoom

Varsovie Warschau

vaste uitgestrekt

le vendeur de verkoper

le verre het glas

verser gieten, storten

Français Nederlands

veuve weduwe

la viande het vlees

le vide-grenier de rommelmarkt

Vienne Wenen

vieux oud

le vignoble de wijngaard

la ville de stad

le visage het gezicht

vite snel

vivre (be)leven

le voilier de zeilboot

voir zien

le voisin de buurman

la voix de stem

le vol de diefstal

le vol de vlucht

voler vliegen

le volet het luik

la volonté de wil

vouloir willen

la voyelle de klinker

vrai waar

vraiment echt

les yeux (m) de ogen
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