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[(t)sie] = tie of sie of ci 
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A 
 

het gratieverzoek  
(= vraag om strafvermindering  

de politieauto 

de passiebloem 

de infectieziekte 

de conferentie (= studiebijeenkomst of 
vergadering rond een thema, van 1 tot 3 dagen) 

een depressie (= gebied met lage luchtdruk, 
waardoor slecht weer ontstaat) 

de percussiegroep (= slagwerkers) 

de professie (= beroep) 
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B 
 

de locatieleider (= degene die leiding 
geeft aan het personeel in een apart gebouw) 

een discussieprogramma  
(= tv-programma, waarin de deelnemers  

met elkaar discussiëren) 

de instanties (= overheidsorganisaties) 

de hartoperatie 

de pressiegroep (= groep die druk 
uitoefent om iets gedaan te krijgen) 

de progressie (= vooruitgang) 

de transmissie (= versnelling) 

de commissievoorzitter  
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A 
 

het staatsieportret  
(= officieel portret van iemand in functie) 

de transitie (= grote verandering, zoals door 
het stoppen met aardgasgebruik) 

de toneelcritici (= degenen die voor een 
krant of tijdschrift toneelvoorstellingen gaan 
bekijken en daarover een beoordeling schrijven) 

een tunnelvisie (= een manier van kijken die 
met maar één oorzaak of effect rekening houdt en 

daardoor vaak fouten veroorzaakt) 

het expansievat  

(= een soort tank, die als de centrale  
verwarming heter wordt, het daardoor  
uitgezette water opvangt) 

het vakantieverkeer (= drukte doordat 
veel mensen tegelijk op vakantie gaan) 

de processie  
(= plechtig lopende optocht)  
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B 
 

de oefensessie (= training, ook om de  
baan en het materiaal uit te proberen) 

de generale repetitie (= de laatste 
oefening voor het optreden) 

de invasie  
(= plotseling met velen  binnenkomen, 
zoals een leger, of de eikenprocessierups) 

de recensie (= bespreking van een boek, film 
of voorstelling, waarin daarover een oordeel wordt 

gegeven) 

de chemici (= mensen die scheikunde 
(chemie) hebben gestudeerd) 

de Franse revolutie  
(= omwenteling in 1789 in Frankrijk:  
de koning werd verwijderd en de  
leus werd: vrijheid, gelijkheid en  
broederschap. 

de compassie (= medelijden) 


