
 
 

Woordenschat van unité 1 tot en met unité 4 
 

 ah ha, o, och, zo 3 

 aussi: Je cherche 
aussi une 
gomme. 

ook: Ik zoek ook een 
gom. 

3 

    

 bien: (Ça va) bien! goed: (Het gaat) goed! 2 

un billet een biljet, kaartje – 

 bonjour dag, goedendag 1 

    

 Ça va? Gaat het? Alles goed? 2 

 Ça va bien. Het gaat goed. Alles 
goed. 

2 

    Je cherche (un 
stylo). 

Ik zoek (een pen). 3 

 chouette, chouette tof 4 

    C'est chouette. Dat is tof. 2 

 cinq vijf 1 

un copain een vriend, kameraad 4 

une copine een vriendin 4 

un crayon een potlood 3 

    

 de   

    de (Liège) / 
d'(Arlon) 

van, uit (Luik / Aarlen) 2 

 deux twee 1 

 dix tien 1 

 dix-huit achttien 3 

 dix-neuf negentien 3 

 dix-sept zeventien 3 

 d'où vanwaar? 
waarvandaan? 

2 

    Tu es d'où? Vanwaar ben je? 2 

 douze twaalf 3 

    

 elle: Elle est 
chouette. 

zij, ze: Ze is tof. 4 

 et: Lucas et Ria en: Lucas en Ria 3 

 être zijn 4 

    C'est (chouette)! Dat is (tof)! 2 

    je suis, tu es, il / 
elle est 

ik ben, jij bent, hij / zij 
is 

4 

    C'est mon père. Dat is mijn vader. Het 
is mijn vader. 

4 

    

une famille een gezin, familie 4 

une feuille een blad (papier) 3 

une fille - een meisje 4 

un frère een broer 4 

   

un garçon een jongen 4 

une gomme een gom 3 

   

huit acht 1 

   

il: Il est d'Arlon. hij: Hij is van Aarlen. 4 

   

je: Je suis Alain. Ik ben Alain. 1 

   

ma (mère) mijn (moeder) 4 

une maman een mama 4 

merci dank je, dank u 2 

une mère een moeder 4 

moi: Moi, je suis 
Ahmed. 

Ik, ik ben Ahmed. 1 

mon (père) mijn (vader) 4 

   

neuf negen 1 

non nee 1 

   

onze elf 3 

oui ja 1 

   

un papa een papa 4 

un père een vader 4 

   

quatorze veertien 3 

quatre vier 1 

Qu'est-ce que (tu 
cherches)? 

Wat (zoek je)? 3 

qui: C'est qui? Wie is het? Wie is dit? 4 

qui? wie? 4 

quinze vijftien 3 

   

seize zestien 3 

sept zeven 1 

six zes 1 

une sœur een zus 4 

   



 

 ta (sœur) jouw (zus), je (zus) 4 

    et toi? en jij? 1 

 ton (frère) jouw (broer), je (broer) 4 

 treize dertien 3 

 trois drie 1 

 tu: Tu es Ellen! jij: Jij bent Ellen! 1 

    

 un, une één 1 

 un (stylo) een (pen) 3 

 une (feuille) een (blad) 3 

    

 vingt twintig 3 

 voici (un stylo) hier is (een pen), 
ziehier, hier heb je 

3 

  


