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NK19 

 

[oe] = oo of u (of oe) 

[joe] = u of ue 

(Engelse woorden) 
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NK19-163 

A 
 

de vervangingspool (=leraren die niet 
op één school werken, maar worden ingezet als er 

op een van de scholen een leraar ziek is. 

het fastfood (= voedsel dat snel bereid  
en gekocht wordt en vrij goedkoop is,  

zoals in een snackbar) 

de zoo(= dierentuin) 

het e-book (= digitaal boek, dat je leest  
op een tablet of op je telefoon) 

waterproof (= waterafstotend) 

de voetbalpool  
(= gokken op de wedstrijduitslagen) 

de looks (= hoe iemand er uitziet) 

cool (= tof, zoals ik het graag heb of zie) 

  



© Op zoek naar letters – oefenkaarten niet-klankzuivere categorieën 

uitheemse woorden - serie 1 

 

NK19-163 

B 
 

carpoolen (= samen in één auto rijden) 

    een notebook (= soort laptop)  

de bookmaker (= iemand bij wie je een 
weddenschap kunt afsluiten) 

    de scooter  

    de hooligans (= (voetbal)vandalen) 

    de cookies (= kleine tekstbestandjes die                                     
    websites die je bezoekt op de harde schijf  
    van je computer zetten om je van andere     
    bezoekers te kunnen onderscheiden) 

    de scoop (=primeur van een journalist) 

    een boost (= duw in de goede richting) 
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NK19-164 

A 
 

booming [boeming](= snel groeiend) 

de scootmobiel 

 de kazoo [kaazoe](= muziekinstrument  
uit de groep van de mirlitons.) 

inzoomen (= uitvergroten, dichterbij halen) 

de showroom (= toonzaal) 

de whirlpool [wurlpoel] (= bubbelbad) 

de roomservice  
(= bediening op hotelkamer) 

 het poolbiljart 
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B 
 

de hoodie 

de zoomlens 
 (= lens waarmee je ver weg foto’s kunt maken) 

 

 hufterproof  

(= bestand tegen vandalen) 

de saloondeurtjes  

de toolbox (= (digitale) gereedschapskist) 

in the mood (= stemming) 

de goodiebag  
(= tas met gratis reclameartikelen) 

de afrolook  

(= kapsel met heel veel krullen)   
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A 
 

           de computer 

 de autocue  

 (= beeldscherm als digitaal spiekbriefje)  

de blues (= muziek met droeve ondertoon) 

boogiewoogie  
(= opwindende, ritmische pianoblues,  

bijpassende dans) 

de tissue (= papieren zakdoekje) 

het proefkonijn  
(= iemand waarop iets wordt uitgeprobeerd) 

 

                 de bulldozer 

   de tractorpulling  

 (= trekwedstrijd met tractoren) 
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B 
 

pushen (= duwen, opjagen) 

de barbecue (= gril met open vuur) 

dat is hier geen issue (= gespreksonderwerp) 

de output (= opbrengst) 

no cure, no pay [kjoer] 
(= niet goed? geld terug!) 

de pitbull  

de gordijnroe  

out of the blue  

(= onverwachts, uit de lucht gegrepen) 

 


