aanleiding
de (v) [mv: -en]
gebeurtenis of feit waarom iemand iets doet terwijl dat niet de echte reden is
de aanleiding tot de ruzie
aanleiding geven tot praatjes = praatjes uitlokken
naar aanleiding van uw schrijven d.d. ... = als reactie op uw brief d.d. ...
een gerede aanleiding = een gunstige gelegenheid

aanpassen
I ww [paste aan, h. aangepast]
1
aantrekken om te passen
ze heeft wel tien jurken aangepast

2
doen passen bij
II wkd ww
zich gedragen op een manier die goed past bij de omgeving of de omstandigheden
toen ik in China woonde, moest ik me aanpassen aan het leven daar
Eskimo's hebben zich aangepast aan het leven in de barre kou

achtereenvolgens
bijw.
na elkaar

ademhaling
de (v)
het ademhalen
kunstmatige ademhaling

afdeling
de (v) [mv: -en]
deel van een groter geheel, bijv. van een bedrijf, vereniging

afhangen
ww [hing af, h. afgehangen]
1
naar beneden hangen
2
afhankelijk zijn
afhangen van = afhankelijk zijn van, bepaald worden door
het hangt van het weer af of de barbecue doorgaat

afkomstig
bijv. naamw.
waar iets of iemand vandaan komt
dit woord is afkomstig uit het Latijn

afscheiden
I ww [scheidde af, h. / is afgescheiden]
1
doen vrijkomen
ijzer uit erts afscheiden

2
losmaken, scheiden
3
afgeven
de vloeistof scheidt een scherpe geur af

4
afgrenzen (van een ruimte)
II wkd ww
zich losmaken
een aantal partijleden heeft zich afgescheiden en een nieuwe partij gevormd

afval
het, ook: de (m)
dat wat (zo goed als) onbruikbaar is en weggegooid wordt
klein chemisch afval = lege batterijen, verfresten, oplosmiddelen, medicijnen e.d.

allesbehalve
bijw.
helemaal niet
dat is allesbehalve netjes = heel onbehoorlijk

amfibie
de (m) [mv: -ën]
tweeslachtig gewerveld dier dat op land en in water kan leven, zoals de kikker of
de salamander

bacterie
de (v) [mv: -riën]
heel klein organisme dat leeft in water, lucht, grond, planten en dieren en dat
ziektes kan veroorzaken

bedekken
ww [bedekte, h. bedekt]
leggen, plaatsen op, verbergen onder
ze bedekte de restjes met een servet
de vrouw bedekte zich

bederven
ww [bedierf, h. / is bedorven]
1
rotten, waardeloos of onbruikbaar worden, vooral van voedsel
die vis is bedorven

2
fig. waardeloos, slecht maken, verknoeien
een verrassing bederven

behaard
bijv. naamw.
begroeid met haar
een behaard gezicht
behaarde benen

behandeling
de (v) [mv: -en]
het behandelen
in behandeling zijn = in voorbereiding, in onderzoek
uw aanvraag is in behandeling
onder behandeling zijn bij/van een dokter = door een dokter behandeld worden
de behandeling van hout

beheersen
I ww [beheerste, h. beheerst]
in zijn macht hebben, bedwingen, meester zijn over, onder controle hebben
een gebied beheersen
zijn driften beheersen
risico's beheersen
een taal beheersen = deze kunnen spreken en verstaan

II wkd ww
kalm blijven, niet toegeven aan woede e.d.

beïnvloeden
ww [beïnvloedde, h. beïnvloed]
invloed uitoefenen op
zo'n klein kind is makkelijk te beïnvloeden

belemmering
de (v) [mv: -en]
1
het belemmeren
belemmering van de rechtsgang

2
wat belemmert, wat iets moeilijk maakt, in de weg staat
ze wil graag een goede baan maar haar gebrekkige vooropleiding vormt een belemmering

benodigdheid
de (v) [mv: -heden]
<vooral meervoud> wat ergens voor nodig is
kampeerbenodigdheden

bescherming
de (v)
het beschermen, iets waardoor iemand veilig is
we zochten bescherming tegen de regen onder een afdakje
Belg. Civiele Bescherming = federale organisatie om de bevolking in oorlogstijd te beschermen en
voor hulp bij rampen in vredestijd

beschikbaar
bijv. naamw.
mogelijk om te gebruiken, in te schakelen
geld voor iets beschikbaar stellen
is hij beschikbaar voor die functie?
zich beschikbaar stellen voor ... = zeggen dat je het wel wilt doen

beschouwen
ww [beschouwde, h. beschouwd]
1
met aandacht bekijken of bestuderen
een probleem van alle kanten beschouwen

2
vinden, van mening zijn
beschouwen als = opvatten als, vinden dat iemand of iets zo is
ik beschouw hem als een eerlijk mens

besmettelijk
bijv. naamw.
1
<van een ziekte> die (gemakkelijk) van de een op de ander kan overgaan
griep is heel besmettelijk

2
snel vies
wit is een besmettelijke kleur = wit is een kleur waar je snel vuil op ziet

bevruchten
ww [bevruchtte, h. bevrucht]
een vrucht doen ontstaan door versmelting van een eicel met een zaadcel bij een
vrouw of vrouwelijk dier of organisme, zwanger maken

beweeglijk
bijv. naamw.
die veel beweegt, levendig
een beweeglijk kind

bijbehorend
bijv. naamw.
wat er ook nog bij hoort
een boerderij met bijbehorende landerijen

bloedsomloop
zn m
het stromen van het bloed in het lichaam

bloedvat
zn o [mv: -vaten]
buis waardoor het bloed stroomt in het lichaam, een ader of een slagader

borst
I de [mv: -en]
1
menselijk lichaamsdeel aan de voorkant van de romp op de plaats van de ribben
een hoge borst opzetten = zich trots gedragen
dat stuit mij tegen de borst = daar heb ik weerzin tegen
maak je borst maar nat! = bereid je er maar op voor, dat wordt niet gemakkelijk!

2
lichaamsdeel van een vrouw waaruit ze een baby moedermelk geeft
3
deel van mens en dier dat binnen de ribben ligt en waarin bijv. het hart en de
longen liggen, borstholte
II de (m) [mv: -en]
oud. jongeman
een brave borst = een goedig persoon

bot
I de (m) [mv: -ten]
platvis die voorkomt in brak water (Platichthys flesus)
II het [mv: -ten]
1
onderdeel van het geraamte van een mens of dier
2
bot vangen geen succes hebben, niet krijgen waar je om vraagt

III bijv. naamw.
1
niet scherp
dit mes is bot

2
onbeleefd
een bot antwoord

broeden
ww [broedde, h. gebroed]
1
<van vogels> de eieren warm houden en uit doen komen door erop te zitten
2
fig. peinzen, lang nadenken over
hij zit te broeden op een plan

cel
de [mv: -len]
1
kamertje, vooral in een gevangenis of een klooster
2
klein deeltje van een levend wezen, basisbestanddeel van een organisme
de grijze cellen = de hersenen

3
groepje mensen als onderdeel van een groter netwerk
een terroristische cel

4
Belg. team of bijzondere afdeling binnen de politie
de cel vermiste personen onderzoekt onrustbarende verdwijningen

darm
de (m) [mv: -en]
soort slang van de maag tot de anus waarin voedsel wordt afgebroken en
waardoor voedingsstoffen in het lichaam worden opgenomen
dikke darm = gedeelte van de darm tussen het eind van de dunne darm en de anus
dunne darm = gedeelte van de darm tussen maag en dikke darm
twaalfvingerige darm = eerste deel van de dunne darm

delen
ww [deelde, h. gedeeld]
1
iets in stukken, in porties splitsen of verdelen
eerlijk delen!

2
van een getal uitrekenen welk veelvoud het is van een ander getal
3
met iemand een mening, smaak e.d. gemeen hebben

deling
de (v) [mv: -en]
1
het delen
2
rekensom waarbij je moet delen

dierenrijk
zn o
de gezamenlijke dieren

dierlijk
bijv. naamw.
(als) van dieren
dierlijke eiwitten

diersoort
zn [mv: -en]
elk van de soorten waarin dieren zijn onderverdeeld

deugen
ww [deugde, h. gedeugd]
1
goed oppassen, een netjes, fatsoenlijk, braaf leven leiden
haar zoon wilde niet deugen

2
goed in orde zijn, geschikt zijn
die auto deugt wel
een aardige man, maar als onderhandelaar deugt hij niet

dieet
het [mv: diëten]
1
reeks voorschriften m.b.t. producten die iemand wel of niet mag eten of drinken en
hoeveel
ik ben op dieet want ik wil afvallen

2
manier van eten, bepaald door omstandigheden, ideeën e.d.
dit volk leeft op een dieet van voornamelijk rijst
een vegetarisch dieet

divers
bijv. naamw.
1
verschillend, uiteenlopend
op deze markt kun je heel diverse artikelen kopen

2
een aantal, meer dan één
ik heb hem diverse keren gewaarschuwd

dodelijk
bijv. naamw.
1
wat de dood als gevolg heeft, wat gepaard gaat met de dood
een dodelijk ongeluk

2
heel erg
dodelijk saai

doorgeven
ww [gaf door, h. doorgegeven]
1
verder geven (van de ene persoon aan de andere)
2
tegen iemand anders zeggen
ik zal doorgeven dat je niet komt

doorheen
bijw.
helemaal door iets
er doorheen zijn = het doorstaan of afgemaakt hebben; geen voorraad meer hebben
ik zit er doorheen = ik ben uitgeput

doorlaten
ww [liet door, h. doorgelaten]
1
vocht, licht door iets heen laten gaan
de muur laat water door

2
door of langs iets laten gaan
ze werden doorgelaten bij de grenspost

eetbaar
bijv. naamw.
wat je kunt eten
is die paddenstoel eetbaar?

erfelijk
bijv. naamw.
(een eigenschap, ziekte e.d.) die overgaat van de ouders, grootouders e.d. op de
kinderen
een hazenlip is een erfelijke aandoening

fokken
ww [fokte, h. gefokt]
1
dieren houden en ervoor zorgen dat ze jongen krijgen
op deze boerderij worden geiten gefokt

2
jeugdt. vervelend doen
iemand fokken = iemand voor gek zetten

fornuis
het [mv: -nuizen]
kooktoestel, vaak met oven

gebit
het [mv: -ten]
1
tanden en kiezen
2
kunstgebit

gedrag
het
manier waarop iemand of iets zich gedraagt
agressief gedrag
wegens goed gedrag
het gedrag van virussen onderzoeken

geraamte
het [mv: -n, -s]
1
geheel van de botten van een mens of dier, skelet
2
geheel van de voornaamste delen van een constructie waaraan of waartussen
verdere onderdelen worden aangebracht
het geraamte van een gebouw

3
ontwerp, voorlopige schets

gevoelig
bijv. naamw.
1
die de kleinste indrukken waarneemt
gevoelige meetapparatuur
op de gevoelige plaat vastleggen = een foto maken van

2
die snel een bepaald gevoel krijgt bij de dingen die gebeuren
een gevoelige jongen

3
pijnlijk, wat zeer doet, ook figuurlijk
een gevoelig plekje op mijn huid
een gevoelige nederlaag
dat onderwerp ligt gevoelig = het doet pijn, het is moeilijk om daarover te praten

4
Belg. aanzienlijk

gewricht
het [mv: -en]
verbindingsstuk waardoor beenderen kunnen bewegen ten opzichte van elkaar
polsen, knieën en ellebogen zijn gewrichten
pijn in de gewrichten hebben

gieten
ww [goot, h. gegoten]
1
vloeistof uit bijv. een kan in of over iets laten stromen
water over de planten gieten

2
hard regenen
het giet al de hele dag

3
vloeibaar materiaal, vooral verhitte metalen, in een vorm storten
het zit als gegoten = (dat kledingstuk) past perfect

gif
het [mv: -fen]
stof die schadelijk is voor levende organismen
daar kun je gif op innemen = dat is absoluut zeker

giftig
bijv. naamw.
1
met gif
een giftige paddenstoel

2
fig. heel boos, hatelijk
hij werd giftig toen hij het bedrog ontdekte
een giftige opmerking

graan
het [mv: granen]
1
groep van voornamelijk eenjarige grassen, zoals haver, gerst, tarwe, rogge, rijst,
maïs, gierst
2
een korrel daarvan
een graantje meepikken = meeprofiteren van iets

helder
bijv. naamw.
1
zuiver, schoon, licht
helder water
helder licht
een heldere hemel = zonder bewolking

2
fig. duidelijk
een helder betoog

3
fig. scherpzinnig
een helder verstand

hersenen
ook: hersens
de (meervoud)
1
gedeelte van het centrale zenuwstelsel binnen de schedel
2
fig. verstand
zijn hersenen pijnigen = ingespannen nadenken

3
inform. hoofd
iemand zijn hersens inslaan

heup
de [mv: -en]
elk van de twee uitstekende delen van het lichaam die worden gevormd door de
heupbeenderen, aan de zijkant waar de benen vastzitten aan het bovenlichaam
ze kreeg het nauwe rokje niet over haar heupen
het op zijn heupen krijgen = ongeduldig, opgewonden, heel actief worden

hitte
de (v)
1
grote warmte
2
grote opwinding, vurigheid
in de hitte van de stijd

holte
de (v) [mv: -n, -s]
holle lege ruimte
als je hier op de muur klopt, hoor je dat er een holte achter zit

hygiëne
(zeg: hie-)

de
1
gezondheidsleer, alles wat een goede gezondheid vereist en bevordert
2
het schoon zijn
persoonlijke hygiëne

inademen
ww [ademde in, h. ingeademd]
naar binnen ademen
de frisse lucht inademen

indelen
ww [deelde in, h. ingedeeld]
1
in delen of groepen splitsen
2
in een deel of een groep onderbrengen

ingewanden
de (meervoud)
inwendige organen

ingrijpen
ww [greep in, h. ingegrepen]
zich met iets bemoeien om te voorkomen dat het uit de hand loopt
ze greep in toen de twee jongens begonnen te vechten
operatief ingrijpen = opereren
ingrijpen in = invloed hebben op, verstoren
ingrijpen in de normale gang van zaken

initiatief
(zeg: -tsjaa-)
het [mv: -tieven]

het zetten van de eerste stap
het initiatief nemen = de eerste stap zetten
op initiatief van = op voorstel van, wat uitgaat van
recht van initiatief = recht om wetsvoorstellen te doen
geen initiatief hebben = niets ondernemen

inkeping
de (v) [mv: -en]
insnijding

innemen
ww [nam in, h. ingenomen]
1
binnenhalen, inladen, opnemen, inzamelen, ophalen
2
(medicijnen) slikken
goed van innemen zijn = flink eten en drinken

3
(kledingstukken) nauwer maken
een broek innemen

4
in beslag nemen
veel plaats innemen

5
veroveren
de vijand nam de stad in

6
iemand voor of tegen zich innemen = wel of juist geen sympathie opwekken
een standpunt innemen = een mening hebben

innerlijk
I bijv. naamw.
1
van binnen
2
in iemands hart, geest
II het
1
binnenste
2
de gevoelens en gedachten van iemand, zijn hart, geest

insect
het [mv: -en]
een (klein) dier met zes poten en een lijf dat is verdeeld in drie delen (kop,
borststuk en achterlijf)

inspanning
de (v) [mv: -en]
het (zich) inspannen
zich veel inspanning getroosten
Belg. ook een inspanning doen = een inspanning leveren
al zijn inspanningen om ... = alle moeite die hij doet of heeft gedaan

instinct
het [mv: -en]
aangeboren gevoel bij mensen en dieren dat ze ertoe brengt om op een bepaalde
manier te handelen

isoleren
ww [isoleerde, h. geïsoleerd]
1
afzonderen, scheiden van anderen
2
maatregelen nemen om te verhinderen dat elektriciteit, warmte, geluid e.d. worden
doorgelaten

inspannen
I ww [spande in, h. ingespannen]
1
een trekdier voor een voertuig spannen
een paard inspannen = een paard voor een wagen vastmaken die hij moet gaan trekken

2
Belg. ook <van een proces> aanspannen
een proces inspannen tegen

II wkd ww
zijn best doen, moeite doen

invullen
ww [vulde in, h. ingevuld]
1
opschrijven van gegevens op een formulier e.d.
2
schrijven op een opengelaten plaats
de goede woorden invullen in een oefening

3
fig. de details uitwerken van

inwendig
bijv. naamw.
van binnen, binnenin
voor inwendig gebruik = om in te nemen
inwendig kookte hij = hij was razend (maar hij liet niets merken)
humor. de inwendige mens versterken = eten en drinken

jong
I bijv. naamw.
1
nog niet veel jaren oud
je bent pas achttien, je bent nog jong
jong geleerd, oud gedaan = wat je leert als je jong bent, beheers je de rest van je leven
je bent toch ook jong geweest = je kunt toch wel begrip opbrengen voor de wensen en het gedrag
van jonge mensen
je bent jong en je wilt wat = je wilt dingen meemaken in je leven als je jong bent

2
vers, wat niet lang heeft gelegen of gestaan om te rijpen
jonge kaas

3
wat nog niet lang bestaat, van de laatste tijd
volgens de jongste berichten
rel. de jongste dag = de dag van het laatste oordeel
de nacht is nog jong = pas begonnen
II het [mv: -en]

pasgeboren dier
onze poes heeft vier jongen

kenmerk
het [mv: -en]
1
herkenningsteken
2
eigenschap waardoor iets of iemand zich onderscheidt

kiem
de [mv: -en]
zaadspruit, eerste begin van iets, datgene waaruit iets ontspringt, oorsprong
iets in de kiem smoren = al bij het begin onderdrukken

kieuw
de [mv: -en]
ademhalingsorgaan van vissen

klauw
de [mv: -en]
1
scherpe, kromme nagel (en poot) van roofdieren en roofvogels
iemand redden uit de klauwen van = uit de greep, de macht van

2
inform. hand
NL het loopt uit de klauwen = het loopt uit de hand
NL het kost klauwen met geld = heel veel geld

3
het klauwen, krabben met een klauw
4
klauwvormig gereedschap

klep
de [mv: -pen]
1
soort deksel die aan één kant vastzit
2
deel van een pet dat vooruitsteekt boven de ogen
3
stuk van een tas e.d. dat aan één kant vastzit en de opening bedekt
4
inform. mond
hou je klep!, klep dicht! = hou je mond!

kleurstof
zn [mv: -fen]
stof die ergens een kleur aan geeft

kleven
ww [kleefde, h. gekleefd]
1
blijven plakken
2
fig. met zijn auto vlak achter iemand anders blijven rijden

kleverig
bijv. naamw.
1
wat gemakkelijk kleeft, vettig-vochtig
mijn handen zijn kleverig van de jam

2
fig. overdreven aanhankelijk

klopping hart
de (v) [mv: -en]
het versneld kloppen van het hart
iemand hartkloppingen bezorgen = erg doen schrikken

knarsen
ww [knarste, h. geknarst]
een krassend schurend geluid maken
de roestige sleutel knarste in het slot
met zijn tanden knarsen

kneden
ww [kneedde, h. gekneed]
1
iets door elkaar mengen of het een vorm geven door erop te drukken
de bakker kneedde het deeg

2
fig. iemand (proberen te) beïnvloeden, (proberen te) maken zoals je hem of haar

wilt hebben

knobbel
de (m) [mv: -s]
1
bult, verdikking, uitwas
2
fig. bijzondere aanleg voor iets
een wiskundeknobbel

knop
de (m) [mv: -pen]
1
bolvormig voorwerp
de knop van de deur
je moet op deze knop drukken
ik heb de knop omgedraaid = ik kijk nu anders naar de situatie, ik heb er nu een ander gevoel over

2
bolvormig begin van een bloem
3
waardeloos iets
naar de knoppen = verloren, kapot

kracht
de [mv: -en]
1
sterkte, geweld
de kracht van de storm
hij is uit zijn krachten gegroeid = hij is te erg gegroeid, zodat de verhoudingen niet meer kloppen
ze bundelen de krachten = ze spannen zich met elkaar in
in de kracht van zijn leven = in de fase van iemands leven wanneer hij het sterkst is, het meest
presteert, aankan
ik ben aan het eind van mijn krachten = helemaal uitgeput, doodmoe

2
fig. sterkte, werking, effect
de kracht van dit concept

3
persoon als werkkracht
een goede kracht
een leerkracht
een vaste kracht = iemand die ergens een vaste baan heeft
een losse kracht = iemand die ergens (af en toe) werkt maar geen vaste baan heeft

4
geldigheid
van kracht zijn = gelden, geldig zijn

kreunen
ww [kreunde, h. gekreund]
een zacht geluid maken, vooral van pijn of ellende
kreunen van pijn
hij kreunde van genot

kruid
het [mv: -en]
1
gewas met een stengel die niet houtig is
2
plant die een sterke smaak heeft of een sterke geur
3
geneeskrachtige plant
er is geen kruid tegen gewassen = er is niets tegen te doen

kudde
de [mv: -n, -s]
groep dieren die bij elkaar horen

kwalijk
bijv. naamw.
1
niet goed
dat is een kwalijke zaak

2
met moeite
ik kon hem kwalijk bijhouden

3
negatief
ik neem het hem kwalijk = ik ben boos op hem om iets wat hij gezegd of gedaan heeft
neem me niet kwalijk = wees niet boos op me, sorry

kwestie
de (v) [mv: -s]
1
vraag, vraagpunt, probleem
2
zaak die besproken wordt
de persoon in kwestie = de persoon die bedoeld wordt, over wie het gaat

langwerpig
bijv. naamw.
meer lang dan breed

ledematen
de (meervoud)
armen en benen

leer
I de [mv: leren]
1
dat wat volgens een godsdienst of een beweging waar is
de leer van het jodendom
recht/zuiver in de leer = helemaal volgens de voorschriften

2
het leren
bij iemand in de leer zijn = bij iemand werken en het vak van hem leren
II het [mv: leren]

1
buigzame sterke stof die gemaakt wordt van huiden van dieren
mijn schoenen zijn van leer
leer om leer = gezegd als iemand een streek die hij heeft uitgehaald, met een soortgelijke streek krijgt
terugbetaald

2
humor. bal van voetbalspel

3
van leer trekken fel uitvallen tegen

levenswijsheid
zn v
1
wijsheid over het leven, het weten wat er in het leven kan voorkomen
2
tact en wijsheid om goed te handelen in allerlei omstandigheden

lichaamsbouw
zn m
de manier waarop een lichaam is gevormd, bijv. fors of tenger

long
de [mv: -en]
ademhalingsorgaan, orgaan dat zuurstof voor het bloed opneemt uit de lucht

maag
de [mv: magen]
1
orgaan tussen slokdarm en dunne darm, onder andere voor de vertering van
voedsel
iemand iets in de maag splitsen = iemand iets vervelends opdringen
met iets in zijn maag zitten = ergens een probleem mee hebben
dat ligt hem zwaar op de maag = daar heeft hij een probleem mee

2
bloedverwant

mannelijk
bijv. naamw.
1
van het mannelijk geslacht
een mannelijke arts

2
van of eigen aan de man
een typisch mannelijke eigenschap

3
krachtig, flink
ik hou van mannelijke mannen

mannetje
het [mv: -s]
1
kleine man
het mannetje in de maan = vlekken op de maan die lijken op een persoon
hij staat zijn mannetje = hij kan zijn tegenstanders aan

2
mannelijk dier

microscoop
de (m) [mv: -scopen]
instrument waarmee je heel kleine organismen, voorwerpen e.d. vergroot kunt zien

natekenen
ww [tekende na, h. nagetekend]
1
een tekening maken van iemand of iets
2
een tekening namaken

nest
het [mv: -en]
1
broedplaats van vogels, verblijfplaats van vogels en andere dieren
2
aantal jonge dieren dat tegelijk wordt geboren
een nest jonge honden

3
inform. bed
lig je nu nog in je nest?

4
plaats waar iets voorkomt
een zeeroversnest

5
vervelend, tuttig meisje
6
moeilijkheden, gecompliceerde situatie
in de nesten zitten = in moeilijkheden zitten

nuttig
bijv. naamw.
wat nut heeft, waar iemand iets aan heeft
het nuttige met het aangename verenigen = iets doen dat noodzakelijk is en ook plezierig

omgeven
ww [omgaf, h. omgeven]
zich rondom iets bevinden, omringen
een tuinhuisje omgeven met rozenstruiken

omzetten
ww [zette om, h. omgezet]
1
anders zetten
de plantjes in de vensterbank omzetten

2
scheik. veranderen door koken of door inwerking van een andere stof
water wordt bij koken omgezet in waterstof en zuurstof

3
veranderen, doen overgaan in een andere toestand
4
verhandelen van goederen of diensten
dit bedrijf heeft dit jaar voor een miljoen omgezet

onbeweeglijk
bn
zonder beweging, roerloos

onderverdelen
ww [verdeelde onder, h. onderverdeeld]
in kleinere delen verdelen

ontsteken
ww [ontstak, h. / is ontstoken]
1
rood en pijnlijk opzwellen door bacteriën
nu mijn keel ontstoken is, kan ik bijna niet meer slikken

2
aansteken
hij ontstak de kaarsen

3
ontbranden, ook figuurlijk
in toorn ontsteken = heel kwaad worden

ontwikkelen
I ww [ontwikkelde, h. ontwikkeld]
1
iets verzinnen en maken
de uitvinder ontwikkelde een nieuw soort fietsbel

2
maken tot een bepaalde eindvorm
3
doen ontstaan, voortbrengen, uitwerken
energie ontwikkelen
een theorie ontwikkelen

4
een gefotografeerd beeld zichtbaar maken d.m.v. een speciale vloeistof
II wkd ww
1
groeien, geleidelijk ontstaan of zich vormen
2
zichzelf vormen tot iets, vooral door studie of oefenen
hij heeft zich ontwikkeld tot een prima pianist

onvolledig
bn
waaraan iets ontbreekt, niet compleet

onvoorstelbaar
bijv. naamw.
bijna niet mogelijk om zich in te denken, om zich voor te stellen
onvoorstelbaar dat zoveel mensen in zo'n klein hutje wonen

oordeel
het [mv: -delen]
1
mening, het goed- of afkeuren van iets
volgens het oordeel van de jury was ik niet goed genoeg

2
vermogen om te oordelen
3
het veroordeeld worden
het laatste Oordeel = rechtspraak van God bij het einde van de wereld
een leven als een oordeel = veel lawaai

oorzaak
de [mv: -zaken]
datgene waardoor iets gebeurt
gladheid was de oorzaak van het ongeluk

oplossing
de (v) [mv: -en]
1
mengsel van een gas, vloeistof of vaste stof met een vloeistof
2
antwoord op een vraagstuk
de oplossing van de puzzel

3
het opheffen van moeilijkheden of bezwaren
dat is de oplossing voor het probleem

opslaan
ww [sloeg op, h. / is opgeslagen]
1
omhoogslaan
2
openslaan
bladzijde 10 opslaan

3
<een tent, een kamp> oprichten

4
<van lonen, prijzen> (doen) stijgen

5
<van goederen> tijdelijk opbergen

6
comp. bewaren
wil je dit bestand opslaan of weggooien?

ordenen
ww [ordende, h. geordend]
regelen, rangschikken
ik moet mijn aantekeningen ordenen, het is nu een rommeltje

orgaan
het [mv: -ganen]
1
deel van een levend wezen met een bepaalde functie
2
geheel van onderdelen van iets met een bepaalde functie
3
woordvoerder of blad van een partij of groepering
4
instantie, organisatie

overblijfsel
het [mv: -s, -en]
wat overgebleven is, restant
de overblijfselen van een oude tempel

overbrengen
ww [bracht over, h. overgebracht]
1
van de ene plaats of persoon naar de andere brengen
een boodschap overbrengen

2
op een ander of iets anders doen overgaan
ziektekiemen overbrengen

overdragen
ww [droeg over, h. overgedragen]
1
van één plaats naar een andere dragen
2
med. besmetten met, doorgeven aan
een ziekte overdragen

3
doorgeven, doorverkopen
een functie overdragen
onroerend goed overdragen

overeenkomen
ww [kwam overeen, is overeengekomen]
1
iets afspreken
we zijn overeengekomen dat Jan twee dagen per week voor ons gaat werken

2
Belg. het goed met elkaar kunnen vinden

3
gelijk zijn
overeenkomen met = hetzelfde zijn, gelijk zijn
deze gegevens kloppen niet; ze komen niet overeen met de gegevens op de lijst

overlijden
ww [overleed, is overleden]
sterven, doodgaan

overtollig
bijv. naamw.
meer dan nodig is, te veel
overtollig personeel

plaatsvinden
ww [vond plaats, h. plaatsgevonden]
gebeuren

plantaardig
bijv. naamw.
wat bestaat uit planten of afkomstig is van planten

pompen
ww [pompte, h. gepompt]
1
met een pomp zuigen of wegpersen
2
Belg. ook zich opdrukken

prikkel
de (m) [mv: -s, -en]
1
puntig voorwerp, stekel
2
reactie van zintuigen of zenuwen op iets
prikkels door geluid

3
iets wat een stimulans, motivatie vormt
een prikkel om iets te gaan ondernemen

4
iets waarop de zintuigen of zenuwen reageren
kinderen worden onrustig door te veel prikkels van buiten

prikkelen
ww [prikkelde, h. geprikkeld]
1
steken met een puntig voorwerp
2
fig. aansporen, uitdagen
iemand prikkelen om beter zijn best te doen

proces
het [mv: -sen]
1
manier waarop iets zich ontwikkelt, waarop iets verloopt
de genezing was een langdurig proces

2
behandeling van een geschil enz. door de rechtbank, rechtsgeding, vooral wat de
verhoudingen tussen burgers betreft

proef
de [mv: proeven]
1
onderzoek, het proberen van iets
op proef = om te proberen

2
bewijs
de proef op de som = het overtuigende bewijs
proeve van bekwaamheid

3
drukproef
4
Belg. onderdeel van een sportwedstrijd

prompt
bijv. naamw.
vlot, meteen

prooi
de [mv: -en]
1
dat- of diegene waarop wordt gejaagd, buit
2
fig. slachtoffer

redelijk
bijv. naamw.
1
met verstand
redelijk nadenken

2
billijk, eerlijk
ik doe het meeste werk, dus het is redelijk dat ik meer verdien

3
tamelijk, nogal
ik ben redelijk tevreden

reptiel
het [mv: -en]
kruipend dier zonder haar of veren dat eieren legt, zoals een slang of een hagedis

romp
de (m) [mv: -en]
1
lichaam, zonder hoofd en ledematen
2
hoofdvorm van een gebouw zonder toebehoren
3
<van schepen> onderste deel
4
<van vliegtuigen> het geheel zonder vleugels, wielen enz.

rotten
ww [rotte, h. / is gerot]
bederven, tot ontbinding overgaan

samengesteld
bijv. naamw.
wat bestaat uit verschillende delen

sap
het [mv: -pen]
1
vloeistof in of van vruchten of planten
2
vocht in het lichaam

schedel
de (m) [mv: -s]
bovenste, harde deel van het hoofd

schepping
de (v) [mv: -en]
1
het maken uit niets
de schepping van de wereld

2
de wereld, dat wat geschapen is
3
kunstwerk

schimmel
de (m) [mv: -s]
1
wit paard
2
soort heel kleine zwammen die soms een laag vormen, bijv. op vochtige muren,
kaas, bedorven voedsel

skelet
het [mv: -ten]
geraamte van een mens of dier

sober
bijv. naamw.
eenvoudig, zonder overdaad
het huis was sober ingericht

speeksel
het
vocht in iemands mond, spuug

spuiten
ww [spoot, h. / is gespoten]
1
vloeistof met kracht door een buis of een slang persen
de brandweer spuit water over het brandende huis

2
met kracht tevoorschijn komen
het water spoot alle kanten op

3
fig. in alle richtingen rennen
de demonstranten spoten alle kanten op toen de politiemacht arriveerde

4
<over een man> inform. zaad lozen, een orgasme hebben

stadium
het [mv: -s, -dia]
bepaalde fase in de ontwikkeling van iets of iemand
ons project is nu in het eindstadium

stam
de (m) [mv: -men]
1
rechtopstaand deel van een boom zonder de takken
2
(klein) volk
3
vorm van een woord zonder uitgangen
'ruil' is de stam van 'ruilen'

steel
de (m) [mv: stelen]
1
mondstuk van een pijp
2
lang handvat aan bijv. een pan
3
stengel van een plant

stek
de (m) [mv: -ken]
1
afgesneden takje of stukje plant waar een nieuwe plant uit komt
2
plek met aas voor vissen, plaats waar een visser graag vist
3
fig. plaats waar iemand zich op zijn gemak voelt

stekel
de (m) [mv: -s]
puntig uitsteeksel, ook op sommige planten en dieren, zoals cactussen en egels

stengel
de (m) [mv: -s]
lang deel van een plant waaraan de bladeren en bloemen zitten

stevig
bijv. naamw.
1
sterk
stevige wind

2
flink
we hebben een stevig potje gevochten

stomp
I de (m) [mv: -en]
1
stoot met de vuist
hij gaf me een stomp in mijn gezicht

2
overgebleven stuk van iets dat is weggehaald
de stomp van een omgehakte boom
de stomp van een arm

II bijv. naamw.
bot, niet scherp
een stomp mes
een stompe bovenkant van een toren

suggereren
ww [suggereerde, h. gesuggereerd]
toespelingen maken, iets bedoelen zonder dat duidelijk te zeggen
hij suggereerde dat ik meer wist van die diefstal

thema
I het [mv: -'s]
1
onderwerp waarover iets gaat, grondgedachte
het thema van deze conferentie is de klimaatverandering
het thema van dit boek is eenzaamheid

2
muz. muzikale hoofdgedachte van een compositie die wordt uitgewerkt
II de, ook: het [mv: -'s]

schoolopgave, vooral een vertaaloefening

theorie
de (v) [mv: -ën]
1
de ideeën die de basis vormen van een vak, kunst of bezigheid
de theorie van de zwaartekracht
in dit boek staat de theorie van het zeilen

2
onderwijs daarin
3
opvatting buiten de praktijk om
in theorie moet het mogelijk zijn

4
idee, opvatting van iemand persoonlijk over iets
daar heb ik zo mijn eigen theorie over

thermometer
zn m [mv: -s]
instrument om de temperatuur te meten
de thermometer ergens in steken = even bekijken hoe de stand van zaken bij iets is

toevoegen
ww [voegde toe, h. toegevoegd]
1
erbij doen
ik zal nog een paar links aan onze website toevoegen

2
(onvriendelijk) tegen iemand zeggen
'bemoei jij je liever met je eigen zaken', voegde hij haar toe

3
als steun, hulp ter beschikking stellen
toegevoegd advocaat = advocaat voor mensen met weinig geld, die (voor een deel) door de
overheid wordt betaald

transport
het [mv: -en]
1
het vervoeren
het transport van bloemen

2
middel om mee te vervoeren
3
wat vervoerd wordt
4
<boekhouden> het overbrengen van een getal of bedrag naar een volgende bladzijde
of kolom
5
overdracht van eigendom, de akte daarvoor

troebel
bijv. naamw.
niet helder
troebel water = water dat niet schoon is; fig. een zaak die niet helemaal in orde is

uitdrogen
ww [droogde uit, h. / is uitgedroogd]
1
helemaal droog worden, alle vocht verliezen
het brood is helemaal uitgedroogd in de zon

2
van binnen droogmaken
een theepot uitdrogen

uiterlijk
I bijv. naamw.
1
van buiten, wat de buitenkant betreft
2
op zijn laatst
ik wil het uiterlijk dinsdag hebben

II het
voorkomen, hoe iemand of iets eruitziet

uiterst
bijv. naamw.
1
het verst weg
hij stond op het uiterste puntje van de duikplank

2
grootst
met de uiterste voorzichtigheid te werk gaan
zijn uiterste best doen = zo erg zijn best doen als iemand kan

3
laatst
de uiterste houdbaarheidsdatum
de uiterste wil = het testament

4
heel erg
ze werkten uiterst geconcentreerd

uitgroeien
ww [groeide uit, is uitgegroeid]
groter worden of volwassen worden door te groeien
uitgroeien tot = iets worden door te groeien, zich tot iets ontwikkelen
het familiebedrijf is uitgegroeid tot een groot concern

uitlopen
ww [liep uit, is / h. uitgelopen]
1
met veel mensen naar buiten komen
het hele dorp liep uit toen de schaatskampioen thuiskwam

2
eindigen, als resultaat hebben
het gesprek tussen de mannen liep uit op ruzie
het is op niets uitgelopen = er is niets van gekomen, er zijn helemaal geen resultaten
zijn plannen om een bedrijf te beginnen, zijn op niets uitgelopen

3
nieuwe takjes en blaadjes krijgen
in de lente lopen de bomen uit

4
schoeisel door gebruik ruim maken
die nieuwe schoenen doen nog pijn; ik moet ze uitlopen

5
<bij een wedstrijd> een voorsprong krijgen op de tegenstander

6
langer duren dan de bedoeling was
de vergadering liep uit

7
<van een doelman> sport zich ver van het doel begeven

8
<van kleuren, verf e.d.> niet strak blijven zitten maar overlopen in elkaar of in iets

anders
door de regen was haar mascara uitgelopen

9
de haven uit varen

uitsteeksel
het [mv: -s]
wat uitsteekt

uitsterven
ww [stierf uit, is uitgestorven]
ophouden te bestaan van dieren, planten enz. doordat ze allemaal dood zijn
de reuzenpanda is bijna uitgestorven

uitwendig
bijv. naamw.
van buiten, aan de buitenkant
voor uitwendig gebruik = niet om in te nemen (van medicijnen)

vacht
de [mv: -en]
1
wol op de huid van een schaap
2
bewerkte schapenhuid met de wol er nog op
3
behaarde huid van een dier

vanwaar
bijw.
1
van welke plaats, waarvandaan
het vliegveld vanwaar we opstegen

2
waarom
vanwaar die boze blik?

verbruiken
ww [verbruikte, h. verbruikt]
1
opmaken door te gebruiken
hoeveel benzine verbruikt jullie auto?

2
verspillen, nutteloos besteden
je tijd verbruiken met nietsdoen

verdampen
ww [verdampte, is / h. verdampt]
damp of gas (doen) worden van vloeistof
het kokende water is verdampt
op de beurs zijn miljoenen euro's verdampt = verloren gegaan tijdens de handel

verdrogen
ww [verdroogde, is / h. verdroogd]
1
droog worden
2
droog maken

verkleuren
ww [verkleurde, is / h. verkleurd]
van kleur (doen) veranderen
de hele witte was is verkleurd door het blauwe T-shirt dat per ongeluk mee is gewassen

vermijden
ww [vermeed, h. vermeden]
1
zorgen dat iets niet gebeurt
gevaren vermijden

2
ervoor zorgen dat je iemand niet ontmoet
ik vermijd die enge man zo veel mogelijk

veronderstellen
ww [veronderstelde, h. verondersteld]
aannemen dat iets zo is
iets als bekend veronderstellen

verschaffen
ww [verschafte, h. verschaft]
ervoor zorgen dat iemand iets krijgt, bezorgen, geven
iemand geld verschaffen

verschrompelen
ww [verschrompelde, is verschrompeld]
rimpelig en kleiner worden
er lag nog een verschrompelde appel op de fruitschaal

versmelten
ww [versmolt, h. / is versmolten]
1
doen samensmelten
metalen versmelten

2
samensmelten, geleidelijk in elkaar overgaan
versmeltende kleuren

3
wegsmelten
de kaars versmolt tot een stompje

verspreiden
I ww [verspreidde, h. verspreid]
1
over een bepaald gebied verdelen
deze krant wordt verspreid over het hele land

2
verder bekendmaken
een nieuwtje verspreiden

3
(verder) uit elkaar halen
je moet die zaadjes meer verspreiden, anders staan de bloemen later te dicht bij elkaar

II wkd ww
1
uit elkaar gaan, ieder afzonderlijk verdergaan
de vluchtelingen verspreiden zich zodat de politie ze minder gemakkelijk vindt

2
verder bekend worden
het nieuws verspreidt zich snel

verstoppen
I ww [verstopte, h. / is verstopt]
1
op een plaats leggen of zetten waar anderen het niet kunnen vinden
2
dicht raken
mijn neus is verstopt

3
dicht doen raken
het zand heeft de afvoer verstopt

II wkd ww
naar een plaats gaan waar anderen iemand niet gauw zullen vinden

vertakken
wkd ww [vertakte, h. vertakt]
zich splitsen
de rivier vertakt zich in drie armen

verteren
ww [verteerde, h. / is verteerd]
1
verwerken of verwerkt worden van voedsel in het lichaam
dit eten is moeilijk te verteren

2
fig. <geestelijk voedsel> verwerken, verdragen
ik kan deze beslissing van hem moeilijk verteren
zwaar te verteren = moeilijk te volgen, ingewikkeld

3
opmaken
veel te verteren hebben
de pot verteren

4
(doen) vergaan
een verterend verlangen

5
verbranden
een verterend vuur

vervoer
het
(middelen voor) het naar een andere plaats brengen van personen of goederen
het openbaar vervoer = vervoermiddelen waar iedereen gebruik van kan maken, zoals treinen, trams
en bussen

vervormen
ww [vervormde, h. / is vervormd]
1
een andere vorm geven, de juiste vorm doen verliezen
geluid vervormen = anders doen klinken

2
een verkeerde vorm krijgen, de juiste vorm verliezen
mijn fiets is helemaal vervormd door mijn val

verzameling
de (v) [mv: -en]
1
het verzamelen
2
geheel van verzamelde zaken
een verzameling oude munten

3
wisk. geheel van objecten die samen tot een wiskundig verband behoren

vlies
het [mv: vliezen]
dunne huid, dun vel

voeden
ww [voedde, h. gevoed]
1
voedsel geven
2
<van baby's> zogen, de borst geven
3
voedzaam zijn
boerenkool voedt goed

4
fig. versterken, aanwakkeren, bevorderen
hoop voeden

voeding
de (v) [mv: -en]
1
het voeden
2
voedsel

voldoen
ww [voldeed, h. voldaan]
1
goed genoeg zijn
het is moeilijk om aan die strenge eisen te voldoen

2
betalen
een rekening voldoen

volkomen
bijv. naamw.
geheel en al, helemaal

volledig
bijv. naamw.
1
compleet, zonder dat er iemand of iets ontbreekt
het volledige team was aanwezig

2
helemaal, volkomen
ze is volledig hersteld van haar ziekte

voordien
bijw.
voor iets anders, tevoren
de avond voordien
hij was butler, maar voordien werkte hij enige tijd als chauffeur

voorraad
de (m) [mv: -raden]
wat iemand ergens voor bewaart, bijv. om te verkopen of als reserve voor later
iets in voorraad hebben
jur. bij voorraad = van tevoren, voorlopig

voortbewegen
I ww [bewoog voort, h. voortbewogen]
in beweging houden
II wkd ww
zich bewegen, zich verplaatsen

voortplanten
wkd ww [plantte voort, h. voortgeplant]
1
zich vermeerderen, kinderen of jongen krijgen
konijnen planten zich heel snel voort

2
zich verspreiden, van de ene plaats naar de andere gaan
geluid plant zich voort door de lucht

voorzien
I werkw. [voorzag, h. voorzien]
1
vooruitzien, verwachten
deze nederlaag hadden we niet voorzien

2
zorgen voor
in zijn eigen onderhoud voorzien

3
ervoor zorgen dat iemand krijgt wat hij nodig heeft
iemand van voedsel voorzien

4
regelen
daarin voorziet de wet niet

5
Belg. vaststellen, bepalen
de wet voorziet controle- en sanctiemaatregelen
II werkw. [volt. deelw.]

gericht, gemunt
het voorzien hebben op iemand = het gemunt hebben op iemand, iemand altijd als mikpunt nemen
het niet zo op iemand voorzien hebben = iemand niet graag mogen

vorm
de (m) [mv: -en]
1
uiterlijk van iets, hoe het eruitziet, bijv. of iets rond is of vierkant
die hoed heeft een mooie kleur maar een lelijke vorm

2
voorwerp waarin iets een bepaald model krijgt
een taartvorm
iets in een andere vorm gieten = een ander uiterlijk geven
de plannen nemen vaste vorm aan = ze worden concreet

3
toestand van een sporter met het oog op de prestatie die hij moet leveren
de tennisser was niet in vorm = hij was niet in staat om goed te presteren

4
manier waarop iemand zich hoort te gedragen
de beleefdheidsvormen in acht nemen

5
schijn
hij doet dat alleen maar voor de vorm

6
wijze
zonder vorm van proces

vrijkomen
ww [kwam vrij, is vrijgekomen]
1
<van een huis, plaats> verlaten worden zodat het beschikbaar is
2
<van gevangenen> de vrijheid krijgen, niet meer gevangengehouden worden
3
zich afscheiden uit een scheikundige verbinding of een mengsel
bij de proef kwam een schadelijke stof vrij

vrouwelijk
bijv. naamw.
1
die behoort tot het geslacht dat kinderen of jongen kan krijgen
2
van, zoals een vrouw
die rok staat heel vrouwelijk

3
wat tot een bepaald taalkundig geslacht behoort
een vrouwelijk woord

vrouw
de (v) [mv: -en]
1
volwassen persoon van het vrouwelijk geslacht
2
vrouw met wie iemand getrouwd is, echtgenote
hij knielde neer en vroeg haar zijn vrouw te worden

3
koningin in het kaartspel
4
vrouwelijk persoon die de baas is
de hond rent naar zijn vrouwtje

vrucht
de [mv: -en]
1
deel van de plant dat zich uit de bloem ontwikkelt en dat het zaad bevat
een verboden vrucht = iets aanlokkelijks waar iemand niet aan mag komen
de ongeboren vrucht = embryo

2
voortbrengsel, resultaat
de vrucht van onze arbeid
de vruchten plukken van = voordeel verkrijgen uit
vrucht afwerpen = iets opleveren

vullen
ww [vulde, h. gevuld]
ergens iets in doen zodat het vol is, vol maken
ik moet de emmer nog met water vullen

waarnemen
ww [nam waar, h. waargenomen]
1
zien, opmerken
in de verte konden we een zwerm meeuwen waarnemen

2
tijdelijk het werk van een ander doen
deze invaller neemt waar voor de zwangere lerares

3
in acht nemen, ervoor zorgen dat men het doet
zijn plichten waarnemen

4
voordeel halen uit, gebruiken, benutten
zijn kans waarnemen

wegens
voorzetsel
om die reden
wegens ziekte verhinderd

wezen
I het [mv: -s]
1
schepsel
een goddelijk wezen

2
kern, innerlijk
hij mag hard lijken, in wezen is hij heel gevoelig
II werkw. [was, waren, is geweest]

zijn
hij is wezen zwemmen = hij heeft gezwommen
III werkw. [verl. td.]
zie: wijzen

wijten
ww [weet, h. geweten]
zeggen dat iemand of iets de schuld is van iets negatiefs
dat is te wijten aan = dat is de oorzaak, daar komt het door
de botsing was te wijten aan het harde rijden van de chauffeurs
iets aan zichzelf te wijten hebben = er zelf de oorzaak van zijn

wild
I bijv. naamw.
1
in natuurlijke staat
wilde zwijnen

2
wat vrij groeit, niet door mensen gekweekt
wilde kers

3
woest, onbeschaafd, onbeheerst
wilde volkeren

4
ongeregeld
een wilde staking
in het wilde weg = zonder nadenken, zonder plan

II het
1
natuurlijke, wilde staat
planten die in het wild groeien

2
dieren die tijdens de jacht geschoten worden

wond
I de [mv: -en]
1
beschadigde plaats op het lichaam door een val, steek enz.
2
fig. verdriet, leed
II werkw. [verl. td.]
zie: winden

worm
de (m) [mv: -en]
klein ongewerveld dier met langgerekt rond lichaam

zaad
het [mv: zaden]
1
kleine korreltjes die een plant maakt en waaruit weer nieuwe plantjes kunnen
groeien
op zwart zaad zitten, Belg. op droog zaad zitten = geen geld meer hebben

2
<geen meervoud> cellen waarmee een man een vrouw kan bevruchten en een

mannetjesdier een vrouwtjesdier, sperma

zaaien
ww [zaaide, h. gezaaid]
1
zaad in de aarde strooien zodat daar plantjes uit groeien
de boer zaaide tarwe
dun gezaaid zijn = weinig voorkomen

2
fig. doen ontstaan
paniek zaaien
haat zaaien

zeldzaam
bijv. naamw.
1
wat niet veel voorkomt
een zeldzame plant

2
buitengewoon
dat is zeldzaam brutaal

zogen
I werkw. [zoogde, h. gezoogd]
aan de moederborst laten drinken
een kind zogen
II werkw. [verl. td.]
zie: zuigen

zoogdier
zn o [mv: -en]
dier waarvan de moeder haar jongen tot de geboorte in de buik draagt en ze
daarna met moedermelk voedt
leeuwen, paarden, honden enz. zijn zoogdieren, vissen en vogels niet

zuiveren
ww [zuiverde, h. gezuiverd]
1
zuiver maken, reinigen
hier wordt water gezuiverd
zuiveren van = ontdoen van (iets ongunstigs)
2 euf.

van ongewenste of politiek onbetrouwbare personen ontdoen

zuurstof
zn
met O aangeduid kleur-, smaak- en reukloos gas dat noodzakelijk is voor de
ademhaling

zwak
I bijv. naamw.
1
niet sterk, zonder kracht
een zwak voetbalelftal
een zwakke gezondheid hebben = niet veel kunnen verdragen, snel ziek worden
een zwak ogenblik = een ogenblik dat iemand te veel toegeeft aan zijn gevoel
iemands zwakke plek = het punt waarop iemand het kwetsbaarst, gevoeligst is

2
taalk. <van werkwoorden> vervoegd zonder klankverandering

II het
1
zwakke kant in iemands karakter
2
voorliefde, bijzondere sympathie
ik heb een zwak voor mijn dove buurjongetje

