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GLOSARIO

ALGEMENE TERMEN
Español Neerlandés

el (pronombre) demostrativo het aanwijzend voornaamwoord

el adjetivo het bijvoeglijk naamwoord

el adverbio het bijwoord

aprender leren

el artículo het lidwoord

cambiar wisselen

la conjugación de vervoeging

el cuaderno het schrift

decir zeggen

un ejemplo een voorbeeld

el ejercicio de oefening

entender begrijpen

el equipo het team

escribir schrijven

escuchar luisteren

femenino vrouwelijk

fijarse en letten op

el género het geslacht

el gerundio het gerundium

hablar praten

el imperativo de gebiedende wijs

el infinitivo het hele werkwoord

leer lezen

una lluvia de ideas een brainstorm (lett: regen van ideeën)

masculino mannelijk

el nombre het (zelfstandig) naamwoord

notar bemerken

el objeto directo het lijdend voorwerp

el objeto indirecto het meewerkend voorwerp

oír horen

el participio het voltooid deelwoord

plural meervoud

una pregunta een vraag

la preposición het voorzetsel

el presente (de indicativo) de tegenwoordige tijd

el pretérito imperfecto de ontvoltooid verleden tijd

el pretérito perfecto de voltooid verleden tijd

el pronombre het voornaamwoord

pronunciar uitspreken

recordar onthouden

reflexivo wederkerend

rellenar invullen

revisar nakijken

saber weten

singular enkelvoud

subrayar onderstrepen

el sustantivo het zelfstandig naamwoord

el tiempo del pasado de verleden tijd

el uso het gebruik

el verbo het werkwoord

WOORDENLIJST BIJ  gente
hoy

De methode Gente hoy 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 Gente 
hoy 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.

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, 
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.
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UNIDAD 0
Español Neerlandés

p. 14 

primer(o) eerste

conocer kennen

el compañero de klasgenoot

saludar groeten

despedirse afscheid nemen

decir zeggen

el nombre de naam

el lugar de plaats

la pregunta de vraag

saber weten

mucho veel

la cosa het ding

la gente de mensen

p. 15 

yo ik

llamarse heten

y en

ser de komen uit

¿qué tal? hoe gaat het?

¿de dónde? waarvandaan?

¿cómo? hoe?

p. 16 

la ciudad de stad

el escritor de schrijver

el/la cantante de zanger(es)

la palabra het woord

la canción het lied

p. 17 

¿cuánto? hoeveel?

el día de dag

la noche de nacht

¿qué significa? wat betekent dat?

Tus palabras

UNIDAD 1
p. 18 

mejor beter

hacer maken

sobre over

el país het land

la grafía de letter

el sonido het geluid

dar geven

pedir vragen

la dirección het adres

alguno enkel(e) 

útil nuttig

estudiar studeren

p. 19 

el aula het lokaal

el apellido de achternaam

segundo tweede

el idioma de taal

p. 20 

cada elk(e) 

siguiente volgende

el arte de kunst

la comida het eten

la foto de foto

querer willen

contar tellen

intentar proberen
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mirar kijken

p. 21 

el mundo de wereld

participar meedoen

todo alle

cerrar sluiten

p. 22 

el poco het beetje

la pareja het paar

el mapa de (land)kaart

faltar missen

buscar zoeken

la capital de hoofdstad

p. 23 

anterior voorgaand

p. 24 

el correo electrónico de e-mail

la red social Social media

añadir toevoegen

p. 25 

el paisaje het landschap

escoger (uit)kiezen

p. 26 

el/la hablante de spreker

la cara het gezicht

más de meer dan

algo iets

pero maar

muchas veces vaak

recordar onthouden

p. 27 

otro ander

o of (Bijv. Nederland of Spanje)

si of (Bijv. Ik weet niet of hij komt)

la verdad de waarheid

la mentira de leugen

último laatste

el año het jaar

después (de) na

principal voornaam(ste)

mayor groot/oud

el/la joven (plural jóvenes) de jongere

menor klein/jong

entre tussen

tercer(o) derde

esto dit

eso dat

el hombre de man

rico rijk

Tus palabras

UNIDAD 2 
p. 28 

distribuir uitdelen

la boda het huwelijk

la edad de leeftijd

los demás de rest, anderen

el aspecto físico het uiterlijk

con met

p. 29 

¿quién(es)? wie?

el dato het gegeven

trabajar werken

la tienda de winkel

la ropa de kleding

la editorial de uitgeverij

también ook
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creer que geloven dat

la mujer de vrouw

muy heel, erg

agradable aardig

trabajador ijverig

nada niets

qué va welnee

al revés integendeel, andersom

p. 30 

vivir wonen, leven

la calle de straat

el niño het kind

casado getrouwd

soltero alleenstaand

hoy vandaag

el sábado de zaterdag

la mañana de morgen

p. 31 

la ama de casa de huisvrouw

correr rennen

travieso stout

el/la periodista de journalist(e)

cariñoso liefdevol

dormir slapen

moreno donker (haar, huid)

alegre vrolijk

callado zwijgzaam

alto lang

bailar dansen

tocar la guitarra gitaar spelen

guapo knap

perezoso lui

el viudo de weduwnaar

jubilado gepensioneerd

cocinar koken

amable vriendelijk

hacer deporte sporten

hablar de praten over

decir que zeggen dat

p. 32 

la afición de hobby

el árbol de boom

jugar al fútbol voetballen

inglés Engels 

alemán Duits

p. 33 

la película de film

el plato het gerecht

el perro de hond

el gato de kat

el periódico de krant

bastante nogal

el libro het boek

como zoals

p. 34 

casarse trouwen

reconocer herkennen

el novio de bruidegom, vaste vriend

el funcionario de ambtenaar

el traductor de vertaler

el abogado de advocaat

estadounidense uit de Verendigde Staten

el/la contable de boekhouder/ster

estar en paro werkeloos zijn 

el enfermero de verpleegkundige

el cartel het affiche

la escuela de school

p. 35 

sentarse (gaan) zitten

porque omdat

entrevistar interviewen

p. 36 

el clima het klimaat

la costumbre de gewoonte

quizá misschien

por eso daarom

cuando wanneer

siempre altijd

el aceite de olie

la energía eólica de windenergie

noveno negende

dejar (ver)laten

acabar afmaken

antes (de) voor
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la enseñanza het onderwijs

la desigualdad de ongelijkheid

extranjero buitenlands

el sur het zuiden

nadar zwemmen

el mar de zee

la tarde de middag

la comunidad de gemeenschap

el vino de wijn

Tus palabras

UNIDAD 3 
p. 38 

el gusto de smaak

la preferencia de voorkeur

gustar leuk vinden

tampoco ook niet

p. 39 

el anuncio de advertentie

el viaje de reis

el paseo de wandeling

la cena het avondeten

en vivo live

guiado begeleid door een gids

preferir liever willen

ir a gaan naar

p. 40 

estar situado gelegen zijn

maravilloso wonderlijk

el casco antiguo het historisch centrum

el edificio het gebouw

el siglo de eeuw

estrecho smal

pequeño klein

la plaza het plein

encanto charme

el barrio de wijk

el ayuntamiento het stadhuis

la arena het zand

la hamaca de hangmat

la vela het zeilen

el alojamiento de accommodatie

la oferta het aanbod

el ocio de vrijetijdsbesteding

llegar aankomen

la salida de uitgang/afrit

la autopista de snelweg

los alrededores de omgeving

el senderismo de wandelsport

la isla het eiland

el parque acuático het waterpretpark

la iglesia de kerk

p. 41 

encontrar vinden

el enero de januari

el verano de zomer

el avión het vliegtuig

el vuelo de vlucht

el traslado het vervoer

el desayuno het ontbijt

el sol de zon

la tranquilidad de rust

en alquiler te huur

barato goedkoop

agosto augustus

para voor

cerca de dichtbij
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p. 42 

la primavera de lente

el otoño de herfst

el invierno de winter

ver zien

el coche de auto

próximo volgende

bajo onder

¿cuándo? wanneer?

¿a dónde? waarheen?

¿qué? wat?

lejos de ver weg van

ir de vacaciones op vakantie gaan

la piscina het zwembad

rápido snel

p. 43 

hay er is/zijn

bueno goed

frente a tegenover

al lado (de) naast

la esquina de hoek

justo precies

la ayuda de hulp

delante de voor

detrás de achter

el mensaje de boodschap

gracias bedankt

la peluquería de kapsalon

la lavandería de wasserette

el gimnasio de sportschool

la guardería de crèche

el cajero automático de geldautomaat

pensar en denken aan

p. 44 

el albergue juvenil de jeugdherberg

el campo het platteland

ponerse de acuerdo het eens worden over

la fecha de datum

bienvenido welkom

disfrutar de genieten van

verde groen

lleno de vol van

además bovendien

la mejor cocina de beste keuken

hasta tot

las afueras de buitenwijk

el pincho het borrelhapje

la bahía de baai

el puerto de haven

optativo optioneel

el regreso de terugkeer

el suroeste het zuidoosten

suave zacht, mild

la carretera de autoweg

el peaje de tol

propio eigen

tan(to)… como… zowel… als…

sorprendente verassend

la casa rural het vakantiehuisje op het platteland

la tierra de aarde (het land)

el fuego het vuur

p. 45 

el lago het meer

la cumbre de (berg)top

la cabaña de hut (vakantiehuisje)

el barco de boot

el caballo het paard

a pie te voet

pescar vissen

la trucha de forel

recomendable aan te bevelen

alquilar huren

la ida de heenreis

la vuelta de terugreis

olvidar vergeten

p. 46 

la vez (plural las veces) de keer

la estancia het verblijf

tener en cuenta rekening houden met

a la hora de op het moment van 

sin zonder

la mitad de helft

respecto a wat betreft

el destino de bestemming
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el extranjero het buitenland

sin embargo echter

quedarse blijven

el descanso het uitrusten

menos minder

el fin de semana het weekend

Tus palabras

UNIDAD 4 
p. 48 

el regalo het cadeau

ir de compras boodschappen doen, winkelen

p. 49 

vender verkopen

el pan het brood

el pastel het gebak

la limpieza de schoonmaak

el bolso de tas

la bebida de drank

la revista het tijdschrijft

el cargador de móvil de telefoonlader

la zapatilla (de deporte) de sportschoen

p. 50 

la americana de colbert

la espuma de afeitar het scheerschuim

la pila de batterij

el calcetín de sok

la tinta de inkt

la impresora de printer

el folio het printpapier

el cumpleaños de verjaardag

la librería de boekhandel

la papelería de kantoorboekhandel

los electrodomésticos de huishoudelijke electronica

el cepillo de dientes de tandenborstel

las flores de bloemen

la pastelería de banketbakkerij

p. 51 

¿cuánto vale? hoeveel kost het?

demasiado te

caro duur

precioso prachtig

¿cuál? welke?

fuerte sterk

la talla de maat

azul blauw

la planta de verdieping

la tarjeta de bankpas

en efectivo contant

enseñar laten zien

el DNI (Documento Nacional de 
Identidad)

de ID-kaart

la caja de doos

el reloj het horloge

el tique de bon

p. 52 

costar kosten

los zapatos de schoenen

el mercadillo de rommelmarkt

el almacén het warenhuis

alguien iemand

soler (+ infinitivo)
de gewoonte hebben te + heel 
werkwoord

prestar atención a aandacht besteden aan

el vecino de buurman

el portátil de laptop

la tableta de tablet (computer)

la pulsera de pols
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los esquís de ski's

la lavadora de wasmachine

el lavavajillas de vaatwasser

el ordenador de computer

las botas de laarzen

p. 53 

ponerse aantrekken

la propuesta het voorstel

la reunión de vergadering

los vaqueros de spijkerbroek

los pantalones de broek

el abrigo de jas

el vestido de jurk

la camiseta het t-shirt

la camisa het overhemd

la blusa de bloes

el jersey de trui

la chaqueta het jasje

la falda de rok

el cinturón de riem

la corbata de stropdas

las gafas de bril

la gorra de pet

rojo rood

p. 54 

el sorteo de loterij

el premio de prijs (beloning)

elegir kiezen

el frigo(rífico) de koelkast

la tienda de campaña de (kampeer)tent

la maleta de koffer

la cafetera het koffiezetapparaat

p. 55 

gastar uitgeven

traer meebrengen

encargarse de zorg dragen voor

el plato de plástico het plastic bord

el viernes de vrijdag

p. 56 

el horario de openingstijden

amplio ruim

pasear wandelen

la ludoteca de spelotheek, arcade hal

la panadería de bakkerij

la frutería de fruitwinkel

la carnicería de slagerij

la alimentación de voedingswaren

coger nemen

el punto de encuentro de ontmoetingsplek

la noticia het nieuws, nieuwtje

la cadena de keten

la heladería de ijssalon

p. 57 

el mercado callejero de straatmarkt

el puesto de marktkraam

el vendedor de verkoper/verkoopster

el mercado de pulgas de vlooienmarkt

el descuento de korting

las rebajas de uitverkoop

Tus palabras

UNIDAD 5 
p. 58 

sano gezond

feliz gelukkig

la salud de gezondheid

el consejo het advies
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la guía de gids

p. 59 

estar en forma in vorm zijn

poco (adverbio) weinig (bijwoord)

a menudo vaak

el pescado de vis (gerecht)

andar lopen

fumar roken

tomar nemen

la fibra de vezel

el dulce het snoepje

sentado zittend

acostarse naar bed gaan

el azúcar de suiker

las verduras de groenten

p. 60 

mantenerse en forma in vorm blijven

el cuerpo het lichaam

el equilibrio de balans

fortalecer versterken

requerir vereisen

moverse bewegen

relajarse zich ontspannen

la relajación de ontspanning

el/la principiante de beginner

ponerse de pie gaan staan

el pie de voet

junto naast elkaar

el hombro de schouder

el brazo de arm

la espalda de rug

el peso het gewicht

hacia in de richting van

la cabeza het hoofd

levantado opgericht

el puente de brug

tumbarse gaan liggen

doblar buigen

la rodilla de knie

el suelo de vloer

la cadera de heup

respirar ademhalen

bajar laten zakken

el talón de hiel

estirar strekken

la mano de hand

apoyado steunend

la frente het voorhoofd

el cuello de nek

el pecho de borst

p. 61 

el baloncesto het basketbal

el balonmano het handbal

p. 62 

evitar vermijden

distinto verschillend

incluso zelfs

ir deprisa haast hebben

mismo zelfde

desayunar ontbijten

ponerse (+ adjetivo) bijvoeglijk naamwoord + worden

el atasco de file

cualquier willekeurig welke

enfadarse kwaad worden

fácilmente gemakkelijk

el estrés de stress

la causa de oorzaak

el médico de arts

la carne het vlees

p. 63 

la mesa de tafel

la tele(visión) de televisie

enfermo ziek

la grasa het vet

llevar una vida een leven leiden

p. 64 

anímico geestelijk

el dinero het geld

diario dagelijks

convenir goed zijn

ya que want

excederse te ver doorslaan 

cuidar zorgen voor

p. 65 
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el riesgo het risico

establecer leggen

la preocupación de bezorgdheid

la enfermedad de ziekte

aumentar toenemen

la culpabilidad de schuld

conseguir bereiken

p. 66 

viajar reizen

pasarse doorbrengen

la cola de staart

la empresa het bedrijf

dedicar besteden

el mediodía tussen de middag

el promedio het gemiddelde

mejorar verbeteren

el telediario het journaal

el horario de máxima audiencia primetime

terminar (be)eindigen

la medianoche middernacht

cansado moe

fuera de buiten

desde sinds

hace (+ tiempo) tijdstip + geleden

hay que moeten

p. 67 

la puerta de deur (hier: poort)

la torre de toren

la capilla de kapel

Tus palabras

UNIDAD 6 
p. 68 

la cocina de keuken

la receta het recept

desenvolverse zich redden

el alimento de etenswaar

la medida de afmeting

p. 69 

el garbanzo de kikkererwt

probar proeven, proberen

nunca nooit

el jamón de ham

la uva de druif

el limón de citroen

la almendra de amandel

el ajo de knoflook

la fresa de aardbei

la naranja de sinaasappel

el plátano de banaan

el queso de kaas

la aceituna de olijf

la cereza de kers

el berberecho de kokkel

el bacalao de kabeljauw

la anchoa de ansjovis

habitualmente gewoonlijk

p. 70 

el pedido de bestelling

el huevo het ei

la leche de melk

entero vol

tinto rood (bij wijn)

la hoja het blad

adivinar raden
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el caldo de bouillon

el buey de os

el primero het voorgerecht

el segundo het hoofdgerecht

el postre het toetje

p. 71 

el cordero het lam

el cuarto het kwart

adelgazar afvallen

la mayoría de meerderheid

solucionar oplossen

a través de door middel van

o sea oftewel

aportar leveren

el lácteo het zuivelproduct

ser cierto que zeker zijn dat

sobre todo vooral

por supuesto natuurlijk

consistir en bestaan uit

la legumbre de peulvrucht

el ave de corral het pluimvee

los frutos secos de gedroogde vruchten en noten

la hortaliza de groente uit de tuinbouw/moestuin

el arroz de rijst

el cuscús de couscous

la patata de aardappel

a diario dagelijks

alimentarse zich voeden

p. 72 

la cebolla de ui

el pollo de kip

la ternera het kalfsvlees

la harina de bloem

el pimiento de paprika

el mejillón de mossel

el cocido de stoofschotel

la escalopa milanesa de schnitzel

el calamar de inktvis

a la romana gefrituurd in deeg

el flan de pudding

el helado het ijs (om te eten)

la cerveza het bier

el gallopinto gerecht met rijst en bonen

el ceviche gerecht met gemarineerde rauwe vis

la arepa de maiskoek

el pulpo de octopus

gallego Galicisch

el ajoblanco
koude soep met rauwe knoflook en 
amandelen

la miga de kruimel

la judía de boon

negro zwart

el frijol de boon

guisado gestoofd

p. 73 

el embutido de vleeswaar

parecer lijken

la mitad de helft

p. 74 

el éxito het succes

frío koud

caliente warm

merendar een hapje eten halverwegen de middag, 
vergelijkbaar met het Nederlandse “vier 
uurtje”

la fécula het zetmeel

casi bijna

medio gemiddeld

el tiempo de tijd

pelar schillen

cortar snijden

la rodaja de schijf

la taza het kopje

calentar verhitten

la sartén de koekenpan

echar gooien, hier: toevoegen

salar zouten

el fuego het vuur

lento langzaam

hasta que totdat

blando zacht, smeuïg

remover omroeren

pegar plakken

escurrir laten uitlekken

el recipiente de kom
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batir klutsen

mezclar mengen

mientras tanto ondertussen

la cucharada de eetlepel

dejar laten

dar la vuelta omdraaien

dorar bruin laten worden

¡que aproveche! eet smakelijk!

p. 75 

tener que moeten

freír bakken

sacar verwijderen

el poquito het klein beetje

subir stijgen, omhoog gaan. Hier: uploaden

el usuario de gebruiker

p. 76 

cenar avondeten

sentarse mal algo iets verkeerd vallen

nada niets

pues nou

la hambre de honger

seguro zeker

rico lekker

el bocadillo het belegde broodje

el atún de tonijn

a lo mejor misschien

la manzanilla de kamillethee

quizás misschien

fatal beroerd

p. 77 

deber moeten

por desgracia helaas

hundirse wegzinken

el cuchillo het mes

la pulpa het vruchtvlees

la víscera het ingewand

fresco vers

profundo diep

inagotable onuitputtelijk

llenar vullen

casarse trouwen

alegre vrolijk

claro licht (van kleur)

caer vallen

el hijo de zoon

el olivo de olijfboom

el hemisferio het halfrond

entreabierto half open

agregar toevoegen

la pimienta de peper

la fragancia de geur

la sal het zout

relucir schitteren

la constelación het sterrenbeeld

redondo rond

la mesa de tafel

pobre arm

Tus palabras

UNIDAD 7 
p. 78 

el puesto de functie

la formación de opleiding

valorar waarderen

la habilidad de capaciteit

alguna vez de enkele keer
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p. 79 

la profesión het beroep

dedicarse a zich wijden aan

el camarero de ober

el cocinero de kok

el maestro de meester

el/la contable de accountant

el peluquero de kapper

el/la policía de politieagente

el informático de IT-er

el/la dependiente de winkelbediende

el repartidor de bezorger

el jardinero de tuinman

el pintor de schilder

la peluquería de kapsalon

la gestoría het administratiekantoor

la mudanza de verhuizing

público overheids-

estresante stress veroorzakend

variado gevarieerd

autónomo zelfstandig

peligroso gevaarlijk

difícil moeilijk

duro zwaar

aburrido saai

aún nog

esperar wachten

descansar uitrusten

el taxista de taxichauffeur

conducir rijden

p. 80 

el monitor de instructeur

ganar letterlijk: winnen, hier: verdienen

empático meeleevend

estar dispuesto a bereid zijn om

acostumbrarse a wennen aan

convencer overtuigen

el conocimiento de kennis

la seguridad de veiligheid

la presencia het voorkomen

el carné de conducir het rijbewijs

estar de acuerdo eens zijn

igual hetzelfde

p. 81 

el empleo het werk

volver terugkeren

la agencia de colocación het uitzendbureau

el líder de leider

la marca het merk

el gestor de beheerder

la línea de lijn

la facilidad de aanleg

proponer voorstellen

el concurso de prijsvraag

el medio het medium

el nivel het niveau

el manejo de bekwaamheid

gestionar beheren

los Recursos Humanos de personeelszaken

el curriculum het curriculum vitae, cv

el requisito het vereiste

el entorno de omgeving

ofrecer bieden

el contrato laboral de arbeidsovereenkomst

el alta de aanmelding

la paga het maandsalaris

a cargo de ten laste van

el ambiente de sfeer

p. 82 

el señor de heer

el anillo de ring

el pediatra de kinderarts

poderoso machtig

la Suiza Zwitserland

vincular verbinden

el campeonato het kampioenschap

mundial wereld-

el vientre de buik

el jugador de speler

el disco de CD

superar overwinnen

grave ernstig

el gol het doelpunt

el Balón de Oro de Gouden Bal
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la Bota de Oro de Gouden Schoen

el seguidor de volger

p. 83 

el/la hispanohablante de Spaanstalige

la maleta de koffer

el globo de luchtballon

enamorarse verliefd worden

a primera vista op het eerste gezicht

valiente dapper

despistado verstrooid

viajero reislustig

el cuento het verhaal

la novela de roman

averiguar ergens achter komen

p. 84 

el complejo het complex

la temporada het seizoen

el animador de entertainer

el encargado de beheerder

el mantenimiento het onderhoud

la fontanería het loodgieterswerk

p. 85 

el lugar de nacimiento de geboorteplaats

el domicilio de woonplaats

la lengua materna de moedertaal

oral mondeling

laboral werk-

las prácticas de stage

la escalada de klimsport

la pintura het schilderen

dirigir hier: voorzitten

infantil kinder-

el grado medio het MBO-diploma

el auxiliar administrativo de administratief medewerker

el/la ayudante de hulp

el/la socorrista de badmeester/juf, strandwacht

voluntario vrijwillig

la ONG
de ngo (niet-gouvernementele 
organisatie)

el don de gentes de sociale vaardigheden

la maqueta het schaalmodel

el rasgo de trek

divertido leuk

licenciado afgestudeerd 

p. 86 

la igualdad de gelijkheid

la oportunidad de kans

según volgens

en materia de op het gebied van

el ámbito het gebied

todavía nog (steeds)

doméstico huishoudelijk

el cuidado de zorg

la estadística de statistiek

la media het gemiddelde

remunerado beloond

es decir dat wil zeggen

el sueldo het salaris

el caso het geval

emplear gebruiken

la población de bevolking

indígena gerelateerd aan de  
oorspronkelijke bewoners  
van Amerika

por tanto daarom

a pesar de ondanks

la tarea de taak

el reparto de verdeling

equitativo gelijk

por eso daarom

la jornada de (werk)dag

la cifra het cijfer

p. 87 

el poder de macht

cotizar hier: genoteerd staan

el consejo de administración de raad van bestuur

el índice de index

la bolsa hier: de beurs

el catedrático de hoogleraar

alrededor de rond

el Congreso de los Diputados het parlement

el alcalde de burgemeester

la atribución de toekenning
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Tus palabras

UNIDAD 8 
p. 88 

la hora het uur

la parte het deel

obtener verkrijgen

espacial plaatsgerelateerd

p. 89 

el ejecutivo de manager

reunirse con afspreken met

el localizador het reserveringsnummer

el despacho het kantoor

la entrada het entreebewijs

la taquilla de kassa

la inauguración de opening

el AVE (Alta Velocidad Española) de Spaanse hogesnelheidslijn

el maletín het koffertje

la plancha het strijkijzer

la almohada het (hoofd)kussen

p. 90 

el camino de weg 

el peregrino de pelgrim

la leyenda de legende

enterrar begraven

la Edad Media de Middeleeuwen

el oeste het westen

la tumba het graf

el Santo de heilige

la posada de herberg

proclamar uitroepen

el itinerario de route

acabar de (+ infinitivo) zojuist + heel werkwoord

la frontera de grens

pasar passeren

estar a punto de (+ infinitivo) op het punt staan om + heel werkwoord

p. 91 

inscribirse zich inschrijven

la llamada het telefoongesprek

las sevillanas de typisch Andalusische flamenco dans 
en zang

ocuparse de zorgen voor

el importe het bedrag

la matrícula de inschrijving

el pago de betaling

la transferencia de overschrijving

el giro postal de postgiro

el prefijo het kerngetal

la dirección het adres

la habitación de kamer

desde … hasta van … tot

p. 92 

la vuelta de ronde

el medio de transporte het vervoermiddel

único enkel, uniek

al menos minstens

permitir toestaan

adjuntar bijvoegen

la moto de motor

tardar erover doen

la feria de feesten

p. 93 

la grabación de opname

mientras terwijl

más tarde later

abrir openen

la madrugada de vroege ochtend
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p. 94 

los negocios de zaken

estimado geachte

enviar sturen

la respuesta het antwoord

lo antes posible zo snel mogelijk

dudar twijfelen

consultar raadplegen

la salida het vertrek

la llegada de aankomst

el paseo de boulevard

atentamente met vriendelijke groet

p. 95 

la caja fuerte de kluis

la antena parabólica de schotelantenne

el recinto ferial het jaarbeursterrein

la autovía de autoweg

bien comunicado goed bereikbaar

tranquilo rustig

el jefe de baas

p. 96 

a veces soms

de vez en cuando af en toe

el nórdico de noorderling

picar een hapje eten

ruidoso lawaaierig

la contaminación de vervuiling

así zo

salir uitgaan

al final de aan het eind van

el malentendido het misverstand

¿para qué? waarvoor?

el papel het papier

soso saai

afectivo hartelijk

tener razón gelijk hebben

peor slechter

sentir voelen

Tus palabras

UNIDAD 9 
p. 98 

establecer vaststellen

p. 99 

el/la habitante de inwoner

nocturno nacht-

hacer calor warm zijn

la sede de zetel

el puerto de haven

pesquero gerelateerd aan de visserij

el recurso de bron

la duda de twijfel

p. 100 

la encuesta de enquête

el ciudadano de burger

el tamaño de grootte

municipal gemeentelijk

creer geloven

el impuesto de belasting

el colegio de middelbare school

el carril bici het fietspad

hacer frío koud zijn

llover regenen

el desempleo de werkeloosheid

la pobreza de armoede

la delincuencia de criminaliteit
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para mí wat mij betreft

por otra parte aan de andere kant

p. 101 

la razón de reden

por una parte aan de ene kant

junto a samen met

por último als laatste

el islote het eilandje

coralino van koraal

formar parte de deel uitmaken van

convertirse en zich transformeren in

renovar vernieuwen

reunir verenigen

acogedor gastvrij

la joya het juweel

encontrarse zich bevinden

templado gematigd

debido a dankzij

destacado prominent

dentro de binnen

colorido veelkleurig

el cerro de heuvel

rodear omringen

el relieve het hoogteverschil

empinado steil

repleto overvol

extenderse zich uitstrekken

la colina de heuvel

numeroso vele

el mirador het uitkijkpunt

contemplar aanschouwen

el funicular de kabelbaan

el ascensor de lift

recibir ontvangen

tener en cuenta rekening houden met

p. 102 

el municipio de gemeente

la superficie de oppervlakte

la característica het kenmerk

p. 103 

la luna de miel de huwelijksreis

la carrera (universitaria) de opleiding

la ventaja het voordeel

el inconveniente het nadeel

p. 104 

recientemente recentelijk

la zona peatonal het voetgangersgebied

el/la comerciante de ondernemer

la cama het bed

el servicio de urgencia de eerstehulppost

saturado overvol

derivar doorverwijzen

la residencia de ancianos het bejaardentehuis

la vivienda de woning

desocupado onbewoond

hallarse zijn/zich bevinden

los gastos de kosten

el tercio het derde

el ingreso de inkomsten

el hogar het huishouden, letterlijk: de haard

la cobertura het bereik

deficiente gebrekkig

estable stabiel

últimamente onlangs

solicitar verzoeken

el permiso de toestemming

el estado de staat

el estadio het stadion

descubierto openlucht-

el polideportivo het sportcentrum

el polígono industrial het industriegebied

contaminar vervuilen

el río de rivier

el vertedero de stortplaats

p. 105 

el presupuesto de begroting

disponer de beschikken over

invertir investeren

destinar bestemmen voor

el/la portavoz de woordvoerder/ster

el cambio de verandering

p. 106 

el desarrollo de ontwikkeling

luchar strijden
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sostenible duurzaam

la facilidad het gemak

desplazarse zich verplaatsen

la clave de sleutel

considerar beschouwen

la ciclorruta de fietsroute, het fietspad

aproximadamente ongeveer

principal voornaam

desarrollarse zich ontwikkelen

la megaurbe de megastad

el carril de rijstrook

la avenida de boulevard

p. 107 

a partir de uitgaande van

Tus palabras

UNIDAD 10 
p. 108 

el acontecimiento de gebeurtenis

el pasado het verleden

el evento de gebeurtenis

p. 109 

suceder plaatsvinden

la elección de verkiezing

el espacio de ruimte

la nave het schip

tripulado bemenst

el sida de aids

nacer geboren worden

estrellarse botsen

contra tegen

gemelo tweeling

ni idea geen idee

p. 110 

el/la concursante de deelnemer/ster aan een quiz

p. 111 

la banda sonora de soundtrack

protagonizar de hoofdrol spelen in

el ganador de winnaar

la dirección de regie

taquillero het kassucces

p. 112 

contar vertellen

venir komen

el postal de aanzichtkaart

ayer gisteren

perder verliezen

p. 113 

el hermano de broer

el bautizo de doop

p. 114 

el bachillerato de bachelor

morir sterven

el abuelo de grootvader

fundir oprichten

el himno oficial het volkslied

la caída de val

la muerte de dood

la invención de uitvinding

el descubrimiento de ontdekking

descubrir ontdekken

la guerra de oorlog

p. 115 

la ciencia de wetenschap

el golpe de estado de staatsgreep

atrapar vangen

el minero de mijnwerker
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el ejército het leger

reconocer erkennen

la natación de zwemsport

p. 116 

Occidente het Westen

el intercambio de uitwisseling

Oriente het Oosten

el imperio het rijk

el tribu de stam

aunque hoewel

conquistar veroveren

el reino het koninkrijk

musulmán islamitisch

unir verenigen

el territorio het grondgebied

la expulsión de verdrijving

mutuo wederzijds

el fusilamiento het fusilleren

la rebelión de opstand

romano romeins

la península ibérica het Iberisch schiereiland

seguir (+ adjetivo) blijven + bijvoeglijk naamwoord

la mezquita de moskee

la presencia de aanwezigheid

la conservación het behoud

las matemáticas de wiskunde

el sepulcro het graf

obligar dwingen

la venta de verkoop

editar uitgeven

p. 117 

el punto de vista het perspectief

el eje cronológico de tijdsbalk

el estilo de stijl

resumir samenvatten

el/la representante de vertegenwoordiger/ster

aprobar goedkeuren

el objetivo het doel

el derecho het recht

el voto de stem

la aplicación de toepassing

breve kort

el matrimonio het huwelijk

el divorcio civil de echtscheiding

la proclamación het uitroepen

la paz de vrede

el aislamiento het isolement

entrar hier: lid worden van

el crecimiento de groei

el adiós het vaarwel

la moneda de munteenheid

la incorporación de toetreding

originarse ontstaan

pacífico vredelievend

reclamar oproepen

el levantamiento de opstand

forzar dwingen

el exilio de verbanning

el nombramiento de benoeming

el rey de koning

la derrota de ondergang

el inicio de start

sublevarse zich oprichten

desencadenarse ontketenen

civil burger-

huir vluchten

sufrir lijden

el intento de poging

aprovechar gebruik maken van

la dimisión het aftreden

el gobierno de regering

imponer opdwingen, afdwingen

apoyar steunen

el atentado de aanslag

el tren de cercanía de regionale trein

causar veroorzaken

el herido de gewonde

judicial rechterlijk

Tus palabras
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UNIDAD 11 
p. 118 

ubicar localiseren

el equipamiento de uitrusting

el mobiliario het meubilair

p. 119 

el piso het appartement, de verdieping

el ático de zolder

el dormitorio de slaapkamer

el baño de badkamer

comunitario gemeenschappelijk

el parque infantil de kinderspeelplaats

amueblado gemeubileerd

el salón de woonkamer

el comedor de eetkamer

la calefacción de verwarming

el propietario de eigenaar

el chalet adosado het rijtjeshuis

la sierra de bergen

la chimenea de schoorsteen

el exterior hier: de straatkant

luminoso licht

la estación de ferrocarril het treinstation

la parada de halte

p. 120 

el estudio hier: de studeerkamer

el sofá de bank

la estantería de boekenkast

el cojín het kussen

la silla de stoel

la alfombra het vloerkleed

el armario de kledingkast

la manta de deken

la cómoda de ladenkast

p. 121 

el sillón de fauteuil

el taburete het krukje

la secadora de droger

p. 122 

distinguirse zich onderscheiden

la derecha rechts

la izquierda links

el fondo het einde

rectangular rechthoekig

cuadrado vierkant

ancho breed

la abreviatura de afkorting

p. 123 

el inmobiliario de makelaar

citarse afspreken

el recurso het hulpmiddel

dibujar tekenen

bajar uitstappen

seguir volgen

p. 124 

la intimidad hier: de privacy

compartir delen

la pensión completa het volpension

el lavado het wassen

semanal wekelijks

la residencia de estudiantes het studentenhuis

la limpieza de schoonmaak

la sala de estar de woonkamer

p. 125 

repartir verdelen

dividir verdelen

la convivencia het samenwonen

el ruido het lawaai

la ubicación de ligging

p. 126 
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por su cuenta op zichzelf

parado werkeloos

temporal tijdelijk

precario onzeker

plantear stellen

elevado (ver)hoog(de)

la falta het gebrek

la beca de beurs

el informe het rapport

destacar benadrukken

provenir voortkomen

depender afhangen

resultar blijken

el acceso de toegang

demostrar aantonen

apalancarse blijven plakken

la comodidad het gemak

temer vrezen

afirmar beweren

p. 127 

el curro het baantje

el miedo de angst

la juventud de jeugd

indignado verontwaardigd

Tus palabras

UNIDAD 12 
p. 128 

la circunstancia de omstandigheid

producirse zich voordoen

el hecho het feit

p. 129 

la década het decennium

el microondas de magnetron

el vinilo het vinyl

ocurrirse in zich opkomen

p. 130 

el diario het dagboek

pertenecer toebehoren aan

encantar erg leuk vinden

la probeta de reageerbuis

p. 131 

cantar zingen

la lluvia de regen

la firma het ondertekenen

el acuerdo het verdrag

la ONU de VN (Organización de las Naciones 
Unidas)

nadie niemand

el churro de churro, gefrituurde deegstengel

guardar bewaren

el lío de rotzooi

ser una pasada helemaal te gek zijn

manejar omgaan met

quedar con afspreken met

el suceso de gebeurtenis

el relato het verhaal

acerca de omtrent

p. 132 

el recuerdo de herinnering

practicar uitoefenen

cobrar geld verdienen

ligar flirten

el primo de neef (zoon van oom/tante)

la infancia de kindertijd

evocar oproepen

el huerto de moestuin

el trasto de spullen
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oler ruiken

el polvo het stof

la gallina de kip

barrer vegen

la luz het licht

la ventana het raam

el cerezo de kersenboom

recordar herinneren

esconderse zich verstoppen

el espía de spion

entonces toen, dus

p. 133 

el ladrón de dief

recoger ophalen

el furgón het busje

disfrazarse zich vermommen

p. 134 

detener arresteren

la vinculación de band

fusionar samensmelten

la obra het oeuvre, werk

el corresponsal de correspondent

seguido ononderbroken

la soledad de eenzaamheid

instalarse zich vestigen

traducir vertalen

el guión het script

comprometido betrokken

la amistad de vriendschap

p. 136 

acompañar vergezellen

la suerte het geluk

cumplir (+ años) “jaar” oud worden

irrepetible uniek (letterlijk: onherhaalbaar)

al cabo de aan het eind van

materno van moeders kant

así que dus

la orilla de oever

diáfano helder

precipitarse zich storten

el lecho de bedding

la piedra de steen

pulido geslepen

el atardecer de schemering

acercarse de naderbij komen

el picacho de piek

la plantación de plantage

opuesto tegenovergesteld

inverosímil ongeloofwaardig

quejarse de klagen over

agarrar vastpakken

la herramienta het gereedschap

recalentar (her)opwarmen

p. 137 

el corazón het hart

eliminar verwijderen

magnificar vergroten, verheerlijken

gracias a dankzij

el artificio het kunstje

lograr erin slagen

sobrellevar verdragen

añorar missen, heimwee hebben

Tus palabras
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