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Goedgebekt o deel 2

Taak 16

A. Wat bete4enen de vet$edrukte woorden?

l. Die kwestie intrigeert mij.
E a. het laat mij niet los

D b. ik ben ervan onder de indruk
El c. ik ben verrast

2. Die twee advocaten willen associëren.
E a. een verbintenis aangaan om samen te werken

E b. vervroegd stoppen
E c. uit elkaar gaan

3. Wil je dat vlak even arceren?
E a. voorzien van symbolen
E b. markeren met lijntjes
E c. weglakken

4. lVaak je niet druk over zo'n bagatel.
E a. dom persoon
E b. belediging
E c. kleinigheid

5. Die man simuleert dat hij ziek is.

E a. vraagt zich af
D b. doet alsof
E c. ontkent

6. De boekhouder wordt van fraude verdacht.

E a. ongewenste intimiteiten
E b. bedrog
D c. ernstige nalatigheid

7. Welke sanctie heb je in gedachten?

E a. mogelijkheid
E b. oplossing
E c. maatregel

B. Dit tennistoernooí staat onder ausplciën van de KNLTB.

E a. toezicht
E b. invloed
E c. druk

9. ls iedereen op de hoogte van de procedure?
[1a. werkwijze
E b. ontwikl<eling
E c. discussie

10. lk zal dat arnendement steunen.
E a. vernieuwende plan

E b. voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel

D c. plan van aanpak
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B. Kies het juiste werkwoord bij de omschrijving?

l. lets nauwkeuriger omschrijven.

2. lemand uitdagen.

3. Een boek beoordelen.

4. Een tekst goed in elkaar zetten.

5. lemand als lid schrappen.

6. Ergens op vooruitlopen.

7. Van een vroegere dagtekeningvoorzien.

B. lets aankondigen.

9. Een stuk grond inlijven (toe-eigenen).

10. Het moet goed met elkaar overeenstemmen.

C. Vuleen werkwoord in. Raadplee{ de betekenrssen

l. Aan je verplichtingen ....

2. Bij iemand te rade

3. Staat op iets of iemand kunnen

4. lemand in gebreke

5. Op een fiasco .

6. Schadevergoeding .

7. Op zijn tellen .

B. lets in beraad .......
9. Over de bezwaren heen

.l0. 
Niet voor rede vatbaar

C. Betekenissen

om odvies vrogen

op iets of iemond kunnen rekenen

iemond ervon beschuldigen zijn plicht niet nogekomen te zijn

mislukken

op zijn hoede zijn

10. onredelijk zijn

a. antcrperen

b. annexeren

c. Precrseren

d. royeren

e. annonceren

f. provoceren

g. redigeren

h. harmoniëren

i. antidateren

J. recenseren

a. ersen

b. houden

c. uitlopen

d. gaan

e. stappen

f. maken

g. voldoen

h. zijn

i. stellen

J. Passen

2.

3.

4.

5.
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Taak 19

A. Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

1. Dat voorbeeld vind ik gechargeerd.
E a. overdreven
E b. niet passend

E c. achterhaald
2. De chauffeur had aan de tachograaf geknoeid.

E a. snelheidsmeter en rijtijdenmeter
E b. kilometerteller
E c. benzinemeter

5. We bevonden ons in een sinister gezelschap.

D a. enthousiast
D b. duister
E c. gezellig

4. We ergerden ons aan dat verbale geweld.

D a. die stortvloed van woorden
tr b. dat gegooi met stenen
E c. dat schoppen en slaan

5. De akoestiek in dat gebouw is goed.

E a. bediening
E b. geluidsweerkaatstng
E c. infrastructuur

6. ln ons land komt bigamie niet voor.

E a. gehuwd zijn met twee Personen
E b. geloof in twee goden

E c. werknemer zijn bij twee bedrijven

7. Hij is een advocaat in sPe.

D a. met de vut of met Pensloen
D b. hoopt het te worden
E c. niet echt betrouwbaar

B. Je moet voor deze vraag bij het kader zijn.

E a. de helpdesk
tr b. het ministerie
D c. het hogere, leidinggevende personeel

9. Welke criteria worden gebruikt bij dat onderzoek?

E a. normen (maatstaven)

E b. kanttekenrngen
E c. conclusies

lO. Wie heeft in die partij de suprematie?
D a. de leiding over sport en ontspanntng

tr b. het hoogste gezag

E c. de grootste mond
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B. Vul het juiste woord ín. Raadpleeg de betekenrssen.

1. Zijn eigen. ........graven.
2. lemand aan zijn ........ trekken.

3. Dat is een ........ van mijn hart.

4. De.... ..... zwaaien.

5. lemand op ..... .... jagen.

6. Er staat iets op

7. Een eigenwijs ..... .... vreten.

B. De ,... ..... op de zere plek leggen.

9. De.... ..... krijgen.

10. Het klappen van de ........ kennen.

C. Welk woord hoort b'tj de volsende omschrijving?

l. Een betoog houden.

2. Een voorlopig verslag.

5. Schijnheiligheid.

4. lets uitdrukkelijk vermelden.

5. Een bedrieglijk voorkomen.

6. Bijeenkomst van wetenschappers.

7. Een vergadering van een aantal kerken

B. Een vaststaande leer.

9. Verhuizing van een bevolkingsgroep.
.I0. 

Een opeenhoping van iets.

B. Betekenissen

helpen oon zijn eigen ondergong

iemond iets vragen

enorme opluchting

de boos zijn

iemond boos moken

er goot iets gebeuren

een heel eigenwijs persoon

het probleem aontonen

ontslog krijgen

10. weten hoe iets zit

a. zak

b. graf

c. stapel

d. jasje

e. zweeP

f. vinger

g. Pak

h. stang

i. stuk

J. scepter

a. façade

b. cumulatie

c. pleidooi

d. dogma

e. expliciet

f. interim-rapport

g. mrgratre

h. hypocrisie

i. synode

J. SymPosrum

L

2.

3.

4.

5.

6.
7

8.

9.
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Taak 20

A. Wat betekenen de vetgiedrukte woorden?

l. De directeur nam een aquarel in ontvangst.
E a. waterverfschilderij
E b. waterverversingspomp
E c. aquarium

2. Mijn vader is een introvert persoon.
D a. enthousiast
E b. inventief
E c. in zichzelf gekeerd

5. Dat toneelstuk is een parodie.
E a. agressieve nabootsing
E b. kritische nabootsing
E c. spottende nabootsing

4. Dat is een vulgaire opmerking.
E a. kritische
E b. onbeschaafde
E c. onverstandige

5. Die voetballer is virtuoos.
E a. technisch begaafd (volmaakt)
E b. fanatiek
D c. wisselvallig

6. Onze democratie heeft tolerantíe hoog in het vaandel staan.

D a. het stimuleren van ondernemerschap
tr b. vrijheid van meningsuiting
D c. verdraagzaamheid

7. Dat is van secundair belang.

D a. groot
E b. doorslaggevend
E c. ondergeschikt

B. ls hijwel competent?
D a. betrouwbaar
E b. bekwaam
E c. doortastend

9. lk ben niet thuis in die ternnínologie.
E a. geheel van vaktermen
E b. leer van leven en dood
E c. gezondheidsleer

.l0. 
Dat is een denigrerende opmerking.
J a. zinloze, overbodige
E b. minachtende, kleinerende
E c. platvloerse, laag-bij-de-grondse
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B. Vul het juiste woord ín. Raadpleeg de betekenissen.

l. Bij de . ........ zijn.

2. lemand de....
3. Tegen iemand van ........
4. Hij snapt er geen

5. Hij is níet zuiver op de ...
6. Het is daar een ....

7. lets ligt in de .

B. Hijvoelt dat aan zijn ......
9. Het zout in de

10. Het....
niet verdienen.

aantrekken

C. Vul het juiste woord in. Raadpleeg de betekeníssen.

L Die functie is .......
2. Die verklaring klinkt....
3. Die man is een beet¡e

4. Er dreigt ....... gevaar.

5. Die firma is .......
6. Dat is . ........ meegedeeld.

7. Het betreft híer een ........ voorbeeld.

B. Het ziet er nogal ........ ult.

9. Die boeken over slakken zijn ....

10. Die directeur is ....

B. Betekenissen

t. slim/bijdehond zijn

2. onder grote druk zetten

3. heel erg tekeergoon

4. er niets von snoppen

5. onbetrouwboor zijn

6. porodijs

7. logisch zijn

f . iets intuitief qqnvoelen

9. vrijwel niets verdienen

10. berouw tonen; een fout erkennen

op de neus zetten.

trekken.

....... van.

van Eden.

a. hof

b. water

c. jota

d pin

C.PAP

f. pinken

g. boetekleed

h. graat

i. rede
j. leer

a. homogeen

b. bonafide

c. incompetent

d. rancuneus

e. vacant

f. incourant

g. expliciet

h. plausibel

i. acuut
j. fictief

C. Betekenissen

L vrij

2. oonnemelijk

3. hootdrogend

4. plotseling opkomend

5. betrouwboor

6. uitdrukkelijk

7. denkbeeldig

8. gelijksoortig

9. moeilijkverkoopboor
10. onbekwoom
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