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A 
 

de hottub  

de krabsalade 

het biebboek 

de tapkraan  

             de website [wepsait] 

het priklab 

de voetbalclub 

de absenten 
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B 
 

de krantenkop 

het koffiedrab 

de tabtoets  

het clubgebouw 

het ribstuk  

de ambtenaar 

de abdij  

de waterdamp 
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A 

 

 het tabblad 

de kneedhaken 

 de stepband 

het object 

obscuur (= donker; verdacht) 

het obstakel (iets dat in de weg staat) 

de vakbond 

opstandigheid 
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B 

 

de bladblazer 

de kleedkamer 

de stoeprand 

het objectief (= lens) 

de slipschool 

de schroefdop 

abrupt (= plotseling) 

de broodmand 
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A 

 

de opblaasboot 

de handdruk 

absorberend (= vocht opzuigend)) 

het platteland 

   abseilen [apzailǝn] 

 de zwabber 

de wandlamp 

de kebab 
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B 

 

absoluut 

abstract 

                het tabloidformaat 

absurd  

de lafaard 

het zoab (zeer open asfaltbeton) 

de tabberd  

de plafondplaat 
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A 

 

obstinaat (halsstarrig) 

de webmaster 

hardhorendheid 

hartfalen 

het zeepaardje 

opwaaien 

abnormaal (= niet gewoon) 

de subsidie  

    (= bijdrage in de kosten) 
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B 

 

de obstructie (tegenwerking) 

de majesteit 

de hoogheid 

opknappen 

hanteren 

handhaven (toezien op uitvoering) 

adverteren 

            de substantie (materie, ‘goedje’) 


