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[s] = s of sz of z 

[z] = z of s 
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NK18a-143 

A 
 

de  jaszak 

de hese stem 

vieze handen 

de keuze 

pauzeren (= even pauze houden) 

daar liep een heuse wolf… 

reuze 

de schoenendozen 

ophijsen 
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NK18a-143 

B 
 

de hazen  

platzak (= zonder geld) 

de wensen 

nerveuze (= zenuwachtig) 

de boerenkazen (= gemaakt op een 
boerderij en niet in een fabriek)   

een raszuivere herdershond 

de kansen 

de postzegel  

met tussenpozen 
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NK18a -144 

A 
 

 

de televisie 

een conclusie trekken  
(= bedenken wat het gevolg of effect van iets is) 

de explosie (= ontploffing) 

de invasie (= binnenkomst door velen) 

de illusie (= droombeeld, fantasie) 

de laatste versie (= variant; uitvoering) 

de excursie (= leerzaam uitstapje) 

de surprise (= verrassing;  
cadeauverpakking die de inhoud camoufleert) 
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NK18a -144 

B 
 

de fantasie (= niet echt, maar bedacht) 

de revisie (= opknapbeurt, herstel) 

de fusie  
(=als twee of meer organisaties samen  
één nieuwe organisatie worden) 

de dimensie  

(= afmeting in ruimte en tijd)     

visueel (= wat je kunt zien) 

de bloedtransfusie  
(= vervangend of aanvullend bloed  
in de aderen brengen) 

de corrosie (= roest)  

de positiejurk 
(= jurk voor wie in verwachting is) 
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NK18a -145 

A 
 

 

                       de razernij (= woede)  

         het rosarium (= rozentuin) 

     de rozemarijn (= kruid) 

precieze 

de glasblazer 

het glazuur  
(= beschermend laagje,  

bv. op aardewerk) 

de fase (= stap in een langer traject) 

de laarzen 
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NK18a -145 

B 
 

 

de rozentuin 

reusachtig 

het rozet  

pauzeren 

verzekeren 

die keuze is reuze 

de basis 

de frase (= zin) 
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NK18a -146 

A 
 

de divisie (= afdeling)  

de erosie (= afslijten door water, ijs of wind) 

adhesie betuigen (= steunen, liken) 

de cohesie (= samenhang) 

de presentielijst (= lijst waarop de 
aanwezigen hun naam of handtekening zetten) 

de exposities (= tentoonstellingen) 

de laserstraal [leezər]  

de adviseur (= iemand die adviseert,  

                                  dus advies (=raad) geeft) 
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B 
 

het explosiegevaar 

het fantasieverhaal 

de diagnose (= uitslag onderzoek) 

    de president 

 de desillusie (= teleurstelling) 

     de lambrisering 
(= betimmering van onderste  

         deel van de muur 

de remise (= gelijkspel  

of ‘garage’ voor trams of treinen) 

de aversie (= tegenzin) 
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