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Les 5.1 In de hoofdrol 

WOORDWEB: Musical 

 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WOORDWEB:Fan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

DE MUSICAL 

De musical 

1. Aanmelden : je moet 

zeggen wie je bent, zodat 

ze weten dat jij er bent. 

4. Het achtergrondkoor : een koor 
dat staat op de achtergrond en 
een bijrol vervult. Geen hoofdrol. 
 

 

3. De achterblijver: degene die moet wachten 

en nog niet mag komen, die blijft achter. 

Bijvoorbeeld: voor de auditie kunnen ze maar 1 

auditant per keer laten optreden.  

De fan 

 

7. Nabootsen :   nadoen. 

 

6. De fan: je vindt iemand geweldig en 
wilt hem / haar volgen bij elke 
uitvoering /concert /wedstrijd en 
probeert hem  /haar na te doen. 
 

8. De attractie : hetgeen waar je 

plezier aan beleeft. Iets dat je leuk 

vindt om te doen. Een speeltuin is een 

attractie , maar naar een musical 

kijken ook. 

2. De aanwezigheid:  ergens zijn. 

Anderen zijn ook aanwezig, ze zijn er 

ook. Tegen(over)gestelde woord is  

afwezigheid: je bent er niet. 

5. De hoofdrol: de voornaamste, de 

belangrijkste  rol in het stuk. 
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Les 5.2 In de schaatshal  
 

1.De afscheidskus        1. Een kus die je geeft als je afscheid  
                                                                        neemt van iemand. 
                                                                         
                         
2.Het gedrang               2. Een groep mensen die dringen noem je  
                                                                         het gedrang. Het is een dringende  
                                                                          mensenmassa. 

                                                                                                
 
3.De wrijving( zelfst. nw.)  3. 1) Een beetje ruzie. Iets is niet eerlijk en 
  (werkwoord: wrijven)                                   dan worden we een beetje boos. 
           2)De weerstand dat een voorwerp  
                                                                            over een aanrakingsvlak ondervindt  
                                                                            noem je ook wrijving.( Je schaats  
                                                                            over het ijs bijv. )  
 
4.Vergeven( werkwoord)       4. Goed maken en niet meer boos blijven. 
   De vergeving ( zelfst. nw.) 
 
5.De aanmoediging( zelfst. nw. ) 5. Bevorderen, stimuleren. Iets positiefs  
    Aanmoedigen ( werkwoord)                  zeggen zodat hij/ zij doorgaat. 
 
6. Afwezig                6. Er niet zijn om een bepaalde reden. 
 
7. Rumoer                7. Herrie, lawaai 
 
8. Gehorig                 8. Je hoort alle geluiden van alles en  
                                                                         iedereen. 
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Les 5.3 Koninklijk bezoek 
1.De mensenmassa        1. Een massa mensen. Heel veel mensen  
                                                                       bij elkaar.                                                                                                     

 
     
2.Een karavaan               2. In een rij achter iemand aan gaan. 

                                                 
Een karavaan Fastfood wagens in de Efteling                    Een karavaan in de woestijn in Egypte                                                                        

 
3.Het volkslied    3. Het lied van het volk, het volkslied, dat  
                                                                       bij het land hoort. Ons volkslied heet  
                                                                       het Wilhelmus. 
4.De bevolkingsgroep   4. Een groep mensen onder de totale 
                                                                        bevolking die bij elkaar horen. Bijv. de  
                                                                        Surinamers en  de Indonesiërs.                           
5.De kolonie     5. Een gebied dat door een ander land is  
(meervoud: koloniën).                                veroverd, meestal om er handel mee te        
                                                                       drijven. 

  
6. Gemeenschappelijk    6. Het is van meer mensen samen. Het is  
                                                                        van alle mensen in de gemeenschap  
                                                                        samen.  Collectief: het is van een  
                                                                         bepaalde groep mensen samen, die  
                                                                         samen gekozen hebben om die groep  
                                                                         te vormen. Individueel: het is van ieder  
                                                                         persoonlijk.  
7.       Aanpassen( werkwoord)             7. Zo veranderen dat het wel kan. Ge-  
    De aanpassing ( zelfst. nw.)                    schikt maken.   Het geschikt maken.        
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    Les 5.4 De busreis 

1.Behulpzaam                   1. Hulp geven uit jezelf, zonder er wat  
                                                                        voor terug te vragen.                                                                                                      
     
2.De vrijwilliger               2. Iemand die werk doet, zonder betaald 
                                                                         te worden.  

                                                                                   
                                                 

 
3.Begeleiden    3. Meegaan met iemand; iemand met 
                                                                        raad en daad bijstaan; iemand  
                                                                        ondersteunen. 
4.De begeleider    4. Iemand die meegaat met iemand, etc. 
5.De begeleiding    5. Het meegaan met iemand. 

                                             
 
6. Vergezellen     6. Het begeleiden, dus het meegaan met  
                                                                         Iemand. Samen gaan naar ….. .  
 
7. Afstandelijk    7. Met enige afstand toekijken en  
                                                                        bemoeien zich er niet mee.  
 
8. Vermijden    8.  Ontwijken, uit de weg gaan. 
 
9. De aanraking     9. Het aanraken van iets.  
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Les 5.5 Basketbal 
1.De basket           1. Een net aan de muur dat het doel is.  

     De basket                                                                                         
     
2.De aanvaller               2. Iemand de basketbal in het doel van de  
                                                                        tegenstander probeert te gooien.                                            
 
3.De verdediger    3. Iemand die ervoor zorgt dat er juist  
                                                                        geen doelpunt gescoord wordt. Hij  
                                                                        houdt de aanvallers tegen. 
 
4.De bewaker    4. Iemand ervoor zorgt dat bepaalde  
                                                                       dingen niet gebeuren. 
5.De aanvaller  -  de verdediger. Dit is een tegenstelling. 
   De bewaker = een soort verdediger. 

 De verdediger( armen wijd) tegenover de aanvaller. 
 
6. Vastklampen     6. Elkaar vastpakken en niet meer  
                                                                        loslaten. 
 
7. De bedreiging    7. Het dreigend behandelen; in gevaar  
                                                                        brengen van……….. 
 
8. Van zich afbijten   8.  Tegenstand geven. 
 
9. Aanvoeren     9. 1) de leiding nemen en vertellen hoe er 
                                                                            gespeeld moet worden. Dan ben je  
                                                                            de aanvoerder.  
                                                                        2) iets ergens heen brengen 
           3) als reden opgeven 
 
10. Aansluiten    10. Lid worden van een club/ groep/sport.
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Les 5.6 In de kring 
1.De eerlijkheid          1. Zonder liegen of bedriegen, oprecht 
                                                                       zijn.   
      
2. De oneerlijkheid   2. Iemand doet iets met bedrog of liegt. 
 
     
 
 
                                                               
 
 
 
 
7.Aanstaren     7. Strak aankijken, zonder dat er iets 
                                                                       bijzonders te zien is.  

 
 
 
8.Eveneens      8. Eveneens = ook. 
 
9. Evenals      9. Evenals = net als  
 
10. Het buitenbeentje    10. Iemand die anders doet dan de  
                                                                         anderen.  
   
 
 

3.Uitsloven- overdreven doen 

om het leuk te maken.  

4. De uitslover-  iemand die 

overdreven leuk doet om het 

leuk te maken. 

 

5.Aanstellen-  zich onecht, 

overdreven gedragen  

6. De aansteller-  iemand die  zich 

overdreven gedraagt, zich onecht 

voordoet. 

 


