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WOORDENLIJST BIJ  
AULA INTERNACIONAL 1 
De methode Aula internacional is ontwikkeld om Spaans 
te leren door de taal voortdurend te gebruiken. Een taal 
leer je immers het beste vanuit de taal zelf. Een aantal 
woorden ken je al, andere woorden zijn vergelijkbaar in het 
Nederlands. Nieuwe woorden in Aula internacional bieden 
we aan naast een plaatje of in een context, daardoor heb je 
meestal ook bij onbekende woorden geen vertaling nodig. 

Bij het leren van een nieuwe taal is het daarnaast 
belangrijk om creatief verbanden te leggen met woorden 
die je al geleerd hebt (uit Alemania leid je alemán af), 
of met Nederlandse synoniemen (het gesprek = de 

conversatie = la conversación) of woorden uit andere 
talen (the flowers = las flores, l’église = la iglesia). 

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. 

Een woordenlijst is daarbij natuurlijk handig: 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, en ga daarnaast vooral 
uit van slimme leerstrategieën. 

Om het nog gemakkelijker te maken, hebben wij de 
woordenlijsten ook op onze website gezet: je kunt ze 
zo zelf bewerken of eventueel uploaden in een digitaal 
oefenprogramma. 

¡Te deseamos mucho éxito!

DE WOORDEN ZIJN GERANGSCHIKT OP VOLGORDE VAN DE PAGINA 
WAAROP ZE VOOR HET EERST VOORKOMEN. EEN ALFABETISCHE 
WOORDENLIJST IS BESCHIKBAAR VIA WWW.TALENLAND.NL.

ALGEMENE TERMEN
Español Neerlandés Inglés

aprender leren to learn

preguntar vragen to question

escribir schrijven to write

escuchar luisteren to listen

hablar praten to talk 

entender begrijpen to understand

marcar markeren to mark

el género het geslacht the gender

la conjugación de vervoeging the conjugation

el verbo het werkwoord the verb

la ficha het kaartje the card

decir zeggen to say

significar betekenen to signify

la actividad de oefening the exercise

el recurso het hulpmiddel the resource

pronunciar uitspreken to pronounce

subrayar onderstrepen to underline

masculino mannelijk male

femenino vrouwelijk female

la frase de zin the sentence

el presente (de indicativo) de  tegenwoordige tijd the present tense

el artículo het lidwoord the article



3

WOORDENLIJST
determinado bepaald definite

el pronombre het voornaamwoord the pronoun

singular enkelvoud singular

plural meervoud plural

el sujeto het onderwerp the subject

comprender begrijpen to understand

comprobar controleren to check

conjugar vervoegen conjugate

el ejemplo het voorbeeld the example

la terminación de uitgang (van werkwoord, zelfst nw etc.) the ending (of a verb, noun, etc)

fijarse en letten op to notice

leer lezen to read

el nombre het zelfstandig naamwoord the noun

el género het geslacht the gender

la preposición het voorzetsel the preposition

el objeto directo het lijdend voorwerp the direct object

el sustantivo het zelfstandig naamwoord the noun

el superlativo de overtreffende trap the superlative

el cuantificador de kwantificeerder the quantifier

la construcción de constructie the construction

el adjetivo het bijvoeglijk naamwoord the adjective

recordar onthouden to remember

indeterminado onbepaald undetermined

la concordancia de overeenstemming (van bijv lidwoord en zelfstandig naamwoord) the concordance

la consonante de medeklinker the consonant

la vocal de klinker the vowel 

 invariable onveranderlijk invariable

el (pronombre) demostrativo het aanwijzend voornaamwoord demonstrative pronoun

el infinitivo het hele werkwoord the infinitive

el numeral het telwoord the numeral

irregular onregelmatig irregular

el (pronombre) posesivo het bezittelijk voornaamwoord the possessive pronoun

reflexivo wederkerend reflexive

el adverbio het bijwoord the adverb

el pretérito perfecto de voltooid tegenwoordige tijd the present perfect

el tiempo verbal de werkwoordstijd verbal tense

el participio het voltooid deelwoord the past participle
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GLOSARIO

UNIDAD 0 
Español Neerlandés Inglés

P.8 

llamarse heten to be called

presentarse zich voorstellen to introduce yourself

saludar groeten to greet

despedirse afscheid nemen to say goodbye

el compañero de klasgenoot the classmate

¿cómo? hoe? how?

el nombre de (voor)naam the (first)name

el papel het papier the paper

poner leggen to put

encima de bovenop on top

la mesa de tafel the table

el sonido het geluid, de klank the sound

¿qué? wat? what?

otro ander(e) other

la lengua de taal the language

alguno (een) enkele some

¿qué tal? hoe gaat het? how are you (doing)?

el saludo de groet the greeting

la despedida het afscheid the goodbye

al lado ernaast next to

según volgens according to

estar zijn to be

bueno goed good

el día de dag the day

la noche de nacht the night

la tarde de middag the afternoon

hasta tot until

pronto vroeg, snel soon

luego later later

chau (ciao) doei bye

adiós dag see you

P.9 

el cuaderno het schrift the exercise book

despacio langzaam slow

alto hoog, hard high

este deze this

la ventana het raam the window

vale okay okay

poder kunnen to be able to

más meer more

mirar kijken to look

pensar denken to think

ir gaan to go

la playa het strand the beach

por favor alstublieft, alsjeblieft please

gracias dank u wel, dankjewel thank you 

sentir spijten to feel (sorry)

Tus palabras

Unidad 1 
P.10 

la palabra het woord the word

la calle de straat the street

el cine de bioscoop the movie theater

el arte de kunst the art

el sol de zon the sun
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la droguería de drogisterij the drugstore

la perfumería de parfumwinkel the perfume shop

P.11 

conocer kennen to know

municipal gemeentelijk municipal

el compañero de partner, vriend(in) the partner

dar geven to give

pedir vragen, verzoeken to ask

el dato het gegeven the data

tener hebben to have

la profesión het beroep the profession

el abecedario het alfabet the alphabet

P.12 

todo alle all

estudiar studeren to study

excepto behalve except

¿quién? wie? who?

el empresario de ondernemer the entrepreneur

la empresa het bedrijf the company

trabajar werken to work

el cocinero de kok the cook

inglés Engels English

brasileño Braziliaans Brazilian

alemán Duits German

sueco Zweeds Swedish

la agencia de viajes het reisbureau the travel agency

P.13 

el profesor de leraar the teacher

el periodista de journalist the reporter

la nacionalidad de nationaliteit the nationality

el traductor de vertaler the translator/ 
interpreter

P.14 

repetir herhalen to repeat

anterior vorige previous

el país het land the country

la ciudad de stad the city

empezar (por) beginnen (met) to begin (with)

eso die, dat that

deletrear spellen to spell (out)

la cosa het ding the thing

la pareja het paar the couple

encontrar vinden to find

la silla de stoel the chair

la papelera de prullenmand the paper bin

el bolígrafo de balpen the ballpoint (pen) 

el ordenador de computer the computer

la pizarra het bord the (chalk/white/black) 
board

el libro het boek the book

la mochila de rugtas the backpack

la hoja de papel het blaadje papier the sheet of paper

esto deze, dit this

P.15 

siguiente volgende next

la columna de kolom the column

en negrita dikgedrukt bold

cero nul zero

la comida het eten the food

la colección de collectie the collection

cincuenta vijftig fifty

el camarero de ober the waiter

el quilo het kilo the kilo

cinco vijf five

la cuenta de rekening the bill

cantar zingen to sing

el zumo het sap the juice

el zoo de dierentuin the zoo

la casa het huis the house

lo mismo hetzelfde the same

hacer doen to do

el gimnasio de sportschool the gym

jugar spelen to play

la guerra de oorlog the war

el gusto de smaak the taste 

el jamón de ham the ham

el jefe de baas the boss

bilingüe tweetalig bilingual

el gol de goal the goal

la guitarra de gitaar the guitar
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general algemeen overall

joven jong young

el gato de kat the cat

la afición de hobby the hobby

la imagen het plaatje the image

cocinar koken to cook

ver kijken to see

esquiar skiën to ski

bailar dansen to dance

leer lezen to read

viajar reizen to travel

tocar bespelen to play/ to touch

terminar eindigen to end

P.16 

la escuela de school the school

completar in/aanvullen to complete

el apellido de achternaam the last name

la edad de leeftijd the age

el correo electrónico de e-mail,  
het e-mailadres

the email (address) 

francés Frans French

el enfermero de verpleegkundige the nurse

ahora nu now

volver a (+ infinitivo) opnieuw + heel 
werkwoord

infinitive + again

saber weten to know

servir para dienen toe to serve 

la pregunta de vraag the question

¿cuál? welke? which?

¿cuánto? hoeveel? how many?

el año het jaar the year

dedicarse a zich wijden aan to dedicate to

el móvil de mobiele telefoon cell phone

¿dónde? waar? where?

el lugar de plaats the place

el origen de oorsprong the origin

imaginar zich voorstellen to imagine

buscar zoeken to look for

los demás de rest the others 

el alumno de leerling the student

P.18 

pensar en denken aan to think about

para voor for

el diccionario het woordenboek the dictionary

el amigo de vriend the friend

el amor de liefde the love

la amistad de vriendschap the friendship

la fiesta het feest the party

el invitado de genodigde the invited

otra vez nogmaals once again

cada elk(e) every

de nuevo opnieuw again

reaccionar reageren to react

contigo met jou with you

P.19 

un cartel een poster a poster

crear creëeren to create

añadir toevoegen to add

un dibujo een tekening a drawing

el diseñador gráfico de grafisch ontwerper the grafic designer

la dirección het adres the address

la ropa de kleding the clothing

las vacaciones de vakantie the vacation

P.20 

el cómic het stripverhaal the comic 

utilizar gebruiken to use

el tratamiento de behandeling the treatment

igual gelijk equal

con met with

P.21 

el hombre de man the man

andar lopen to walk

la madre de moeder the mother

el/la pareja de partner the partner

llevarse meenemen take away

la unidad het hoofdstuk the chapter

algo iets something

querer willen to want

sobre over about



7

WOORDENLIJST

Tus palabras

UNIDAD 2 
P.22 

relacionar verbinden to relate

la vida het leven the life

nocturno nacht- night-

la naturaleza de natuur (the) nature

el pueblo het dorp the village

P.23 

decidir beslissen to decide

expresar uitdrukken to express

explicar uitleggen to explain

distinto verschillend different

el idioma de taal the language

a naar to

de van from

por vanwege because of

para om te for

porque omdat because

graduar gradaties aanbrengen apply gradations

bien goed good

bastante redelijk enough

regular matig average 

mal slecht bad

el ocio de vrije tijd leisure time

P.24 

el fin de semana het weekeinde the weekend

el deporte de sport the sport

salir de noche uitgaan going out

cenar het avondeten eten, 
dineren

to dine

las compras de boodschappen the purchases

pasear wandelen to walk

próximo volgende next

comentar becommentariëren to comment

¿por qué? waarom? why?

creer geloven to believe

comparar vergelijken to compare

la respuesta het antwoord the answer

el novio het vriendje, de verloofde the boyfriend, the 
fiancé

chatear chatten to chat

vivir wonen, leven to live

P.25 

ofrecer aanbieden to offer

el intercambio de uitwisseling the exchange

particular particulier particular

el baile de dans the dance

la pronunciación de uitspraak the pronunciation

el partido de wedstrijd the game

la liga de competitie the league

el jueves de donderdag the Thursday

la película de film the movie

el ojo het oog the eye

la cata de vinos de wijnproeverij the wine tasting

chileno Chileens Chilean

el diseño het design the design
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practicar oefenen to practice

conmigo met mij with me

nativo moeder- (bijv taal) native

el éxito het succes the succes

el programa het programma the programme

P.26 

alguien iemand somebody

casi bijna almost

todo alles everything

mejor beter better

el chico de jongen the boy

mejorar verbeteren to improve

ni noch neither

elegir kiezen to choose

pasar doorbrengen to pass

luego daarna after

como zoals like

acabar stoppen, eindigen to end

mismo zelfde same

diferenciarse verschillen to differ

P.27 

el plato het gerecht the dish

contar vertellen to tell

P.28 

la montaña de berg the mountain

P.29 

el aula de zaal, het lokaal the (class)room 

la mano de hand the hand

la gente de mensen the people

el hermano de broer the brother

P.30 

faltar missen to miss

un poco een beetje a little 

justificar verantwoorden to justify

P.31 

el postal de anzichtkaart the postcard

apuntar noteren to point

la propuesta het voorstel the proposal

las noticias het nieuws the news

pequeño klein little

mucho veel a lot

el periódico de krant the news paper

la revista het tijdschrift the magazine

la canción het lied the song

la preferencia de voorkeur the preference

P.32 

usar gebruiken to use

además bovendien further

el torero de stierenvechter the bull fighter

la telenovela de soap the soap opera

el padre de vader the father

el abuelo de grootvader the grandfather

la mentira de leugen the lie

P.33 

hay er is/zijn there is/are

necesario benodigd necessary

el mundo de wereld the world

la muestra het teken the sign

estadounidense Amerikaans American

Tus palabras
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Unidad 3 
P.34 

varios verscheidene various

aquí hier here

por fin eindelijk at last

después na after

largo lang, groot large

el camino de weg the road

segundo tweede second

la isla het eiland the island

la capital de hoofdstad the capital

nevado besneeuwd snowy

la cordillera de bergketen the mountain range

P.35 

el concurso de wedstrijd contest

el conocimiento de kennis the knowledge

describir beschrijven to describe

expresar uitdrukken to express

la existencia het bestaan to exist

la ubicación de plaatsbepaling the location

muy erg very

el tiempo het weer, de tijd the weather,  
the time

P.36 

la carretera de weg the road

atravesar oversteken, doorkruizen to cross

recorrer reizen door to travel through

desde vanaf from

el norte het noorden the North

el sur het zuiden the South

hasta tot till

la selva het woud the woods

el desierto de woestijn the desert

la moneda de munteenheid the currency

la población de populatie the population

el millón het miljoen the million

el café de koffie the coffee

la costa de kust the coast

frío koud cold

el interior het binnenland the inlands

seco droog dry

templado gematigd temperate

el cobre het koper the copper

mostrar laten zien to show

P.37 

el aceite de olie the oil

jugar spelen to play

ganar winnen to win

sortear verloten to raffle

entre tussen between

contestar beantwoorden to answer

intentar proberen to intent to

lindo mooi nice

el habitante de inwoner the inhabitant

indígena inheems indigenous

lluvioso regenachtig rainy

el estado de staat the state

la bebida de drank the drink

enviar verzenden to send

los correos de post the mail

acertar het juist hebben to be certain

P.38 

estar de viaje op reis zijn to be travelling

precioso prachtig precious

la arena het zand the sand

negro zwart black

maravilloso schitterend wonderful

increíble ongelooflijk incredible

amable vriendelijk friendly

rico lekker delicious

el calor de hitte the heat

húmedo vochtig damp

llover regenen to rain

pero maar but

importar van belang zijn to be important

(la) mañana (de) morgen (the) morning

tener ganas de zin hebben om to feel like

bonito mooi beautiful
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el templo de tempel the temple

antiguo oud ancient

la plaza het plein the square

el mercado de markt the market

el cuadro het kader the block

contener bevatten to contain

aparecer verschijnen to appear

P.39 

nevar sneeuwen to snow

el viento de wind the wind

nublado bewolkt clouded

la nube de wolk the cloud

necesitar nodig hebben to need

adivinar raden to guess

el verano de zomer the summer

el invierno de winter the winter

el otoño de herfst the fall

la primavera de lente the spring

P.40 

¿cuándo? wanneer? when?

la infusión de kruidenthee the herbal tea

la ración de portie the portion

curioso eigenaardig, opmerkelijk strange

el planeta de planeet the planet

grande groot big

poblado bevolkt populates

mayor groter, grootst bigger, biggest

P.41 

definir omschrijven to define

el petróleo de aardolie the petrol

el estadio het stadion the stadium

el lago het meer the lake

la contaminación de vervuiling the polution

el queso de kaas the cheese

responder antwoorden to answer

el río de rivier the river

P.42 

el oso de beer the bear

el mapa de kaart the map

la palmera de palmboom the palm tree

la torre de toren the tower

el esquí het skiën, de ski skiing, the ski

la pista de piste the slope

el molino de molen the mill

el camello de kameel the camel

el elefante de olifant the elephant

verdadero waar true

falso onwaar not true

el oeste het westen the West

el equipo het team the team

el caballo het paard the horse

P.43 

dividir opdelen to divide

preparar voorbereiden to prepare

la tarjeta de kaart the card

el turno de beurt the turn

contrario tegenovergesteld opposite

el segundo de seconde the second

conseguir behalen to accomplish

P.44 

sorprender verrassen to surprise

cerca de dichtbij close by

el descendiente de afstammeling the descendant

por eso daarom because

el aspecto het uiterlijk the appearance

el béisbol het honkbal the baseball

el salar de zoutvlakte the salt flat

la sal het zout the salt 

la tonelada de ton the tonne 

P.45 

la cuadrícula het vierkant the square

construir bouwen to build

a partir de vanaf from

planificar plannen to plan

la reserva het reservaat the reserve

la mariposa de vlinder the butterfly

el mes de maand the month
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Tus palabras

UNIDAD 4 
P.46 

la tienda de winkel the shop

vender verkopen to sell

el zapato de schoen the shoe

el bolso de tas the bag

el juguete het speelgoed the toy

comprar kopen to buy

el coche de auto the car

pues nou well

nunca nooit never

P.47 

fuera buiten outside

la necesidad de noodzaak the necessity

el precio de prijs the price

tener que moeten to have to

la prenda het kledingstuk the garment

vestir kleden to dress

el uso het gebruik the use

cotidiano dagelijks daily

P.48 

la camiseta het t-shirt the t-shirt

señalar signaleren to point out

callarse zwijgen to be quiet

la boca de mond the mouth

blanco wit white

el tirante het schouderbandje the shoulder strap

la talla de maat the size 

la manga de mouw the sleeve

corto kort short

azul blauw blue

rojo rood red

naranja oranje orange

amarillo geel yellow

la tendencia de trend the trend

P.49 

llevar meenemen to bring

el secador de pelo de fohn the hair dryer

el baño het bad the bath

la chaqueta het jasje, colbert the jacket

los pantalones de broek the pants

la ropa interior de onderkleding underwear

la sandalia de sandaal the sandal

la toalla de handdoek the towel

las gafas de bril the glasses

el carné de identidad de identiteitskaart the ID card

el dinero het geld the money

el cepillo de borstel the brush

el diente de tand the tooth

la crema solar de zonnebrandcrème the sunscreen

el champú de shampoo the shampoo

siempre altijd forever

el portátil de laptop the laptop

P.50 

debajo de onder under

referirse a verwijzen naar to refer to

verde groen green
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barato goedkoop cheap

gris grijs grey

concordar con overeenkomen met to match with

el jersey de trui the pullover

la viñeta het plaatje the image

la derecha rechts right

P.51 

caro duur expensive

más meer, meest more, most

la cifra het cijfer the digit

la casilla het vakje the box

tachar wegstrepen to cross out

el extranjero het buitenland abroad

ir de compras gaan winkelen to go shopping

tomar el sol zonnebaden to sunbath

alquilar huren to rent

conducir rijden to drive

el cumpleaños de verjaardag the birthday 

P.52 

marrón bruin brown

las medias de panty the stockings

el vestido de jurk the dress

la gorra de pet the cap

la zapatilla de sportschoen the sneaker

el negocio de zaak the company

el conductor de chauffeur the conductor

el empleado de medewerker the employee

el/la policía de politieagent(e) the cop

la bota de laars the boot

claro licht (van kleur) bright 

la corbata de stropdas the tie

desear wensen to desire

costar kosten to cost 

el céntimo de cent the cent

al final uiteindelijk finally

P.53 

mil duizend thousand

delante de voor in front of

ciento honderd hundred

nuevo nieuw new

viejo oud old

la maleta de koffer the suitcase

rosa roze pink

beis beige beige

el regalo het cadeau the present

P.54 

la falda de rok the skirt

el complemento de accessoire the accessory 

montar a caballo paardrijden horse riding

compartir delen to share

la verdad de waarheid the truth

P.55 

el mercadillo de rommelmarkt the flea market

el vendedor de verkoper the vendor

el/la cliente de klant the customer 

el tipo het type the type

el gorro de muts the hat

el calcetín de sok the sock

P.56 

la marca het merk the brand

presente aanwezig present

pertenecer toebehoren to belong

empresarial bedrijfs- corporate

actualmente tegenwoordig now

juvenil jongeren- youth-

dirigir richten to direct

especializarse zich specialiseren to specialise

el hogar de haard the fireplace

el cosmético de make-up the make-up

la cadena de keten the chain

ya al already

P.57 

gustar leuk vinden to like

Tus palabras



13

WOORDENLIJST

UNIDAD 5 
P.58 

el sobrino de neef (zoon van broer/zus) the nephew

el padre de vader, ouder the father, parent

enseñar laten zien to show

P.59 

tampoco ook niet nor

también ook also

P.60 

la entrada het kaartje 
(toegangsbewijs)

the ticket

el sorteo de loterij the lotery

hay que moeten (algemeen) to have to

el artista de artiest the artist

el nacimiento de geboorte the birth

el disco de CD the CD

el escritor de schrijver the writer

la naranja de sinaasappel the orange

el/la cantante de zanger(es) the singer

el poema het gedicht the poem

el cante de zang the singing

claro natuurlijk of course 

la estrella de ster the star

P.61 

el mensaje de boodschap the message

lingüístico taalkundig linguistic

la lengua materna de moedertaal the mother tongue

el abrazo de omhelzing, hartelijke 
groet

the hug

encantar gek zijn op to love

el mar de zee the sea

esperar verwachten, hopen op to hoop for

hasta pronto tot snel see you soon

la voz de stem the voice

sí mismo zichzelf itself

el caso het geval the case

aventurero avontuurlijk adventurous

divertido grappig, vermakelijk amusing

hablador iemand die graag praat, 
kletskous

chatty person

alto lang (van personen) tall

moreno donker (van haar en huid) dark (hair and skin) 

bajo, bajito klein, kort (van personen) short 

al principio in het begin, aanvankelijk in the beginning

agradable aardig nice

parecer lijken to look like

P.62 

entrevistar interviewen to interview

el/la joven de jongere the young one

coincidir con overeenkomen met to coincide with

toda parte overal everywhere

de todo van alles of everything

la actuación het optreden the performance

más o menos min of meer more or less

mencionar noemen to mention

el entrevistado de geinterviewde the interviewee

traer meebrengen to bring along 

P.63 

en directo live live

fatal beroerd miserable

P.64 

el árbol de boom the tree
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el marido de echtgenoot, man the husband

el hijo de zoon the son

el nieto het kleinzoon, kind the grandson

el tío de oom the uncle

el primo de neef (zoon van oom/
tante)

the cousin

la mujer de echtgenote, vrouw the wife, woman

¿adónde? waar naartoe? to where?

familiar familie-georienteerd family oriented

disfrutar genieten to enjoy

igualmente insgelijks likewise

fijarse en zich richten/focussen op to focus on

P.65 

guapo knap handsome

feo lelijk ugly

delgado slank slim

gordo, gordito dik fat

rubio blond blond

aburrido saai boring

abierto open open

cerrado gesloten closed

serio serieus serious

majo leuk, sympatiek nice

alegre vrolijk happy

¡ojo! let op! watch out!

el viernes de vrijdag the Friday

quedarse blijven to stay

P.66 

el familiar het gezins/familielid the relative

dibujar tekenen to draw

suelto los loose

recoger ophalen to collect

repartir uitdelen to distribute

aproximadamente ongeveer approximately

P.67 

deportista sportief sportive

P.68 

celebrar vieren to celebrate 

imprescindible onmisbaar essential 

contemporáneo hedendaags contemporary 

julio juli July

junio juni June

mayo mei May

P.69 

la llegada de aankomst the arrival

el amante de geliefde the loved one

el aire libre de open lucht the open air

septiembre september September

recomendar aanbevelen to recommend

durante gedurende during

actuar acteren, optreden to act, perform

Tus palabras

UNIDAD 6 
P.70 

el martes dinsdag Tuesday

el lector de lezer the reader

la semana de week the week

el lunes maandag Monday

el miércoles woensdag Wednesday
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WOORDENLIJST
el jueves donderdag Thursday

el viernes vrijdag Friday

el sábado zaterdag Saturday

el domingo zondag Sunday

dormir slapen to sleep

el perro de hond the dog

P.71 

el hábito de gewoonte the habit

el premio de prijs the price

la hora het uur, de tijd the hour, time

la parte het deel the part

diario dagelijks everyday

levantarse opstaan to get up 

medio half half

el monte de berg the mountain

P.72 

cuidar verzorgen to take care of

la imagen het beeld, hier: image the image

vestirse zich aankleden to get dressed

la peluquería de kapsalon the hair salon

maquillarse zich opmaken to put on make-up

afeitarse zich scheren to shave

a veces soms sometimes

el espejo de spiegel the mirror

el escaparate de etalage the shopwindow

odiar haten to hate

la cara het gezicht the face

el cuerpo het lichaam the body

planchar strijken to iron

la mayoría het merendeel the majority

presumido ijdel vain

demasiado genoeg enough

seguramente waarschijnlijk surely

estar de acuerdo het eens zijn to agree

P.73 

el dibujante de tekenaar the cartoonist

curioso nieuwsgierig curious

entusiasmar enthousiast maken to get excited

a menudo vaak often

crítico kritisch critical

la injusticia de onrechtvaardigheid the injustice

soñar con dromen over to dream about

bruto lomp brute

abrir openen to open

casarse trouwen to get married

rico rijk rich

atreverse durven to dare

los deberes het huiswerk the homework

ya no niet meer no more

vago lui lazy

indeciso besluiteloos indecisive

cotilla roddelaar(ster) person who gossips

trabajador hardwerkend hard working 

estudioso leergierig, ijverig likes to study

P.74 

el cuarto het kwartier, kwart the quarter

la hora het tijdstip the time

la enseñanza primaria het basisonderwijs the primary  
education 

acostarse gaan slapen to go to sleep

tomar nemen to take

el apartado het gedeelte the section

P.75 

maniático maniakaal maniac

perezoso lui lazy

desayunar ontbijten to eat breakfast

la cama het bed the bed

lavarse los dientes tandenpoetsen to brush yout teeth

antes de voor before

ducharse douchen to take a shower

primero eerst first

P.76 

el rey de koning the king

la historia het verhaal the story

la carta de brief the letter

la cabalgata de optocht the parade

llegar aankomen to arrive

todo el mundo iedereen everyone

volver terugkeren to come back 

enero januari January
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despertarse wakker worden to wake up

gritar schreeuwen to scream

el carbón de steenkool the charcoal

entonces dan then

un rato een poosje a while

cambiar veranderen to change

P.77 

en punto stipt, precies precisely

el mediodía 12:00 ‘s middags midday

secuenciar op volgorde zetten to put in order

el baño de WC the toilet

comer eten to eat

servir serveren to serve

venir komen to come 

P.78 

sano gezond healthy

juerguista feestganger party animal

casero huiselijk homely

la alimentación de voeding the alimentation

fumar roken to smoke

beber drinken to drink

P.79 

entregar uitreiken, inleveren to deliver

dormilón slaapkop sleepyhead

P.80 

la estadística de statistiek the statistics

el porcentaje het percentage the percentage

el medio het medium the medium

el videojuego het videospel the video game

pintar schilderen to paint

el arte plástica de beeldende kunst the visual art

diseñar ontwerpen to design

el coro het koor the choir

vincular verbinden to link

P.81 

la encuesta de enquête the survey

Tus palabras

UNIDAD 7 
P.82 

el alimento het voedingswaar the food

la aceituna de olijf the olive

la patata de aardappel the potato

el pan het brood the bread

el vino de wijn the wine

la croqueta de kroket the croquette

la ensalada de salade the salad

reunirse bijeenkomen to gather

picar knabbelen, borrelen to nibble

P.83 

desenvolverse converseren, gesprek 
voeren

to chat

impersonal onpersoonlijk impersonal

P.84 

el bocadillo het belegde broodje the sandwich

el establecimiento het etablissement the establishment

el calamar de inktvisring the squid

la lechuga de sla the lettuce
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WOORDENLIJST
fresco vers fresh

el pollo de kip the chicken

el pepino de komkommer the cucumber 

el atún de tonijn the tuna

la mostaza de mosterd the mustard

la carne het vlees the meat

el embutido het vleeswaar the cold meats

el pescado de vis the fish

la verdura de groente the vegetable

la hortaliza de groente uit de 
moestuin

the vegetable

el lácteo het zuivelproduct the dairy

la cebolla de ui the onion

llevar bevatten to contain

P.85 

la sobrasada de paprikaworst the spicy sausage

el primero het voorgerecht the starter

el segundo het hoofdgerecht the main course

el postre het nagerecht the dessert

el arroz de rijst the rice

la leche de melk the milk

la merluza de heek (vissoort) the hake (a fish)

a la romana gepaneerd breaded

el bistec het biefstuk the beefsteak

el helado het ijs the ice cream

la lenteja de lins the lentil

a la plancha gegrild grilled

el huevo het ei the egg

freír bakken to fry

la fruta de vrucht the fruit

P.86 

la cuenta de rekening the bill

la botella de fles the bottle

el agua het water the water

la sopa de soep the soup

el fideo de noedel the noodle

enseguida meteen immediately

P.87 

el café solo de zwarte koffie the black coffee

tinto rood (wijn) red wine

rosado rosé (wijn) rosé wine

riquísimo verrukkelijk delicious

la empanada het gevulde pasteitje the pastel

la cerveza het bier the beer

P.88 

el té de thee the tea

el azúcar de suiker the sugar

el limón de citroen the lemon

el refresco de frisdrank the soda

el hielo het ijs the ice

del tiempo op kamertemperatuur room temperature

artesanal ambachtelijk artisan

descubrir ontdekken to discover

caliente warm warm

P.89 

el pimiento de paprika the pepper

el ajo de knoflook the garlic

el vinagre de azijn the vinegar

el acompañamiento het bijgerecht the side dish

el licor de likeur the liqueur

el horno de oven the oven

pagar betalen to pay

deber hier: schuldig zijn to owe

el almuerzo de lunch the lunch

el desayuno het ontbijt the breakfast

la merienda de snack (vergelijkbaar 
met het vieruurtje)

the snack

la cena het avondeten the dinner

almorzar lunchen to have lunch

merendar een snack eten in de 
namiddag

to have a snack

el zumo het sap the juice

la tostada de snee toast the toast

el cruasán de croissant the croissant

P.90 

el consejo de raad the advice

la salud de gezondheid the health

seguir volgen to follow

crudo rauw raw

al vapor gestoomd steamed
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cocer koken to cook

el pavo de kalkoen the turkey

el bacalao de kabeljauw the cod

la anchoa de ansjovis the anchovy

desnatado halfvol low-fat

el yogur de yoghurt the yoghurt

pasado por agua zacht gekookt (ei) soft-boiled (egg)

los frutos secos de noten en gedroogde 
vruchten

the dried fruits and 
nuts

los cereales de ontbijtgranen the cereals

integral volkoren whole-grain

congelado ingevroren frozen

preparado hier: kant-en-klaar ready-to-eat

el dulce het snoepje the candy

la bollería het gebak the pastries

la ternera het kalfsvlees the veal

el cordero het lam(svlees) the lamb

el salchichón de snijworst the sausage

guisado gestoofd stewed

asado gebraden roasted

P.91 

el lomo de ossenhaas the loin

hoy vandaag today

proponer voorstellen to propose

P.92 

enrollar oprollen to roll up

la salsa de saus the sauce

el puesto de kraam the stall

de pie staand on foot

con la mano uit het vuistje by hand

la canastra de mand the basket

la harina de bloem the flour

rellenar vullen to fill

la parrilla de grill, barbecue the grill

el aguacate de avocado the avocado

la mantequilla de boter the butter

ambulante rondtrekkend mobile

la masa het deeg the dough

mezclar mengen to mix

envolver inpakken to wrap

el plátano de banaan the banana

el relleno de vulling the stuffing

dulce zoet sweet

salado hartig savoury

callejero straat- street-

la Navidad de Kerst the Christmas

P.94 

el pincho de tapa, vaak op een 
spiesje

tapa, on a spike

la brocheta de spies the skewer

adobar marineren to marinate

el ají de chilipeper the chili pepper

la especia de specerij the spice

el corazón het hart the heart

el res het rund the beef

el buey de os the ox

el camote de zoete aardappel the sweet potato

la parrillada de barbecue the barbecue

el trigo het tarwe the wheat

la carne picada het gehakt the minced meat

el entrante het voorgerecht the starter

cualquier om het even, willekeurig any

Tus palabras
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UNIDAD 8 
P.94 

el barrio de wijk the neighbourhood

bien comunicado goed bereikbaar well connected

tranquilo rustig quiet

ruidoso luidruchtig, lawaaierig loud

el servicio de dienst the service

reconocer herkennen to recognise

P.95 

el sitio de plek the site

resaltar benadrukken to emphasise

ninguno geen enkele none

a naar to

en in, op in

al lado de naast next to

lejos de ver van far from

P.96 

peatonal voetgangers- pedestrian

el contenedor  
de basura de afvalcontainer the dumpster

el cajero automático de pinautomaat the ATM

el centro comercial het winkelcentrum the mall

la parada de halte the stop

P.97 

la torre de toren the tower

hacer sol zonnig zijn to be sunny

demasiado te veel too much

la recomendación de aanbeveling the recommendation

la ribera de oever the riverside

la velocidad de snelheid the speed

el edificio het gebouw the building

la basílica de basiliek the basilica

el casco antiguo het historisch centrum the historic centre

la piedra de steen the stone

exponer uiteenzetten to explain

P.98 

la iglesia de kerk the church

sucio vies dirty

céntrico centraal gelegen central

el ambiente de sfeer the atmosphere

la avenida de avenue, boulevard the avenue

P.99 

la farmacia de drogisterij, apotheek the farmacy

a ver eens zien let’s see

justo juist, precies right

la esquina de hoek the corner

todo recto rechtdoor straight on

al final de aan het eind van at the end of

la dirección de richting the direction

consistir en bestaan uit to consist of

dirigirse a zich richten op to address

el/la dependiente de winkelbediende the clerk

P.100 

último laatste last

P.101 

el ruido het lawaai the noise 

disculpe pardon excuse me

¡qué va! welnee! no way!

el paseo de passage the passage

P.102 

emblemático kenmerkend emblematic

bohemio alternatief bohemian

la comodidad het gemak the comfort

el encanto de charme the charm

el alquiler de huur the rent

la corrala het blok flats/gebouwen 
met een gedeelde 
binnenplaats

block of flats

el piso de flat the flat

comunitario gemeenschappelijk communal 

el siglo de eeuw the century 

obrero arbeiders- workers-

la vivienda de woning the housing

la oferta het aanbod the offer

el vecino de buurman the neighbour
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la limpieza de schoonmaak the cleaning

el plano de plattegrond the map

la ayuda de hulp the help

P.103 

el marinero de zeeman the sailor

el pescador de visser the fisherman

P.104 

el nivel het niveau the level

el estudio de studie the study 

el consumidor de consument the consumer

el usuario de gebruiker the user

la Comunidad Autónoma de autonome regio the autonomous region

valorar waarderen to appreciate

satisfecho tevreden satisfied

la asistencia de zorg, hulp the assistance

sanitario gezondheids- healthcare- 

el medioambiente het milieu the environment

la seguridad de veiligheid the safety

la movilidad de mobiliteit the mobility

el mercado laboral de arbeidsmarkt the job market

el paisaje het landschap the scenery

la gestión het beheer the management

peor slechtst worst

puntuar becijferen to ranke

Tus palabras

UNIDAD 9 
P.106 

la afirmación de stelling the affirmation

el bajo de basgitaar the bass guitar

P.107 

el candidato de kandidaat the candidate

la habilidad de vaardigheid the ability

la aptitud de aanleg, bekwaamheid the competence

la cualidad de kwaliteit the quality

el defecto het gebrek the shortcoming

P.108 

antipático onsympathiek unfriendly

paciente geduldig patient

generoso vrijgevig generous

despistado verstrooid clueless

impuntual niet punctueel unpunctual

organizado georganiseerd organised

desorganizado ongeorganiseerd disorganised

puntual punctueel punctual

impaciente ongeduldig impatient 

P.109 

el asunto de kwestie the matter

confuso verward confused

la sorpresa de verassing the surprise

el problema het probleem the problem

juntos samen together

el ingeniero de ingenieur the engineer

la sonrisa de glimlach the smile
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pasárselo (+ adjetivo) het … hebben +bijvoeglijk 

naamwoord
to have+ adjective

regalar cadeau doen to give a present

la flor de bloem the flower

enamorado verliefd in love

opinar van mening zijn to have an opinion

el beso de kus the kiss

P.110 

apasionado gepassioneerd passionate

la vista de blik the sight

mentir liegen to lie

declarar verklaren to declare

afirmativo bevestigend affirmative

recordar herinneren to remember

el sentimiento het gevoel the sentiment

cuidado pas op watch out 

la norma de regel the norm

P.111 

desde que sinds dat since 

cansado moe tired

nadar zwemmen to swim

el ajedrez het schaakspel the game of chess

coser naaien to sew

P.112 

el extranjero de buitenlander the foreigner

el “compi” de huisgenoot the roommate

limpio schoon clean

la batería het drumstel the drums

la lavadora de wasmachine the washing machine

P.113 

ocurrir plaatsvinden to take place

el suerte het geluk the luck

sin zonder without

sin embargo echter however

leal loyaal loyal

P.114 

perder verliezen to lose

la llave de sleutel the key

enamorarse verliefd worden to fall in love

el valor de waarde the value

laboral werk- work-

el oyente de luisteraar the listener

el testimonio de getuigenis the testimony

P.115 

abandonar verlaten to abandon

recuperar herstellen to recover

convertir veranderen to convert

el agricultor de landbouwer the farmer

el huerto de moestuin the vegetable garden

el maestro de meester the teacher

el comerciante de handelaar the merchant

el hostelero de hotelhouder the hotel owner

el comedor de eetkamer/zaal the dining area

votar stemmen to vote

P.116 

la decisión de beslissing the decision

acondicionar klaarmaken, inrichten to prepare

rural plattelands- rural

el alojamiento de accommodatie the accommodation

dejar verlaten to leave

montar opzetten to assemble

la jornada de workshop the workshop

atraer aantrekken to attract

espectacular spectaculair spectacular

atender zorgen voor, bedienen to attent 

aunque hoewel although

relajado ontspannen relaxed

echar de menos missen to miss 

la época de periode the era 

la oportunidad de mogelijkheid the opportunity

desempleado werkeloos unemployed

el campo het platteland the countryside 

el estrés de stress the stress

extinguir uitsterven to extinguish

el pastor de herder the herdsman

críar fokken to breed 

P.117 

repoblar herbevolken to repopulate

la iniciativa het initiatief the initiative 

la ecoaldea het ecodorp the eco village
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la venta de verkoop the sale

el municipio de gemeente the municipality

valer waard zijn to be worth

el inversor de investeerder the investor

contento tevreden, content content

Tus palabras
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