
Met Van Dale 
kom je verder!
In dit Van Dale Miniwoordenboek Frans vind je alle 
woorden die je nodig hebt op zakenreis of op vakantie. 
In twee taalrichtingen, dus je vindt steeds snel het 
antwoord op je vraag.

Handig:
•  Klein formaat met fl exibele kaft: ideaal voor op reis!
•  Twee taalrichtingen samen in één boekje
•    Bevat 20.000 trefwoorden 

Leuke extra’s:
•  Nuttige zinnen voor onderweg
•   Culinaire woordenlijst
•  Telwoorden
•  Klokkijken

De Van Dale Miniwoordenboeken zijn verkrijgbaar in 
21 talen.

www.vandale.nl 
www.vandale.be

M
IN

IW
O

O
R
D
E
N
B
O

E
K

F
R
A
N

S - N
E
D
E
R
LA

N
D
S

 
N

E
D
E
R
LA

N
D
S - F

R
A
N

S

MINI
WOORDENBOEK

Van Dale

FRANS - Nederlands
Nederlands - FRANS 

Miniwoordenboeken 80x116mm Van Dale j.indd   13-15 21-02-17   16:15



232bloedarmoede

de bloedarmoede l’anémie
de bloeddruk tension arté-

rielle
 bloeden saigner
de bloedgroep le groupe 

sanguin
de bloeding l’hémorragie
de bloedsomloop la circula-

tion
de bloedtransfusie la trans-

fusion sanguine
het bloedvat vaisseau san-

guin
de bloedvergiftiging la septi-

cémie
de bloem1 ~en la fleur
de bloem2 la farine
het bloemblad le pétale
de bloembol l’oignon
de bloemenwinkel le fleuris-

te
de bloemist le fleuriste
de bloemkool le chou-fleur
de bloemlezing l’anthologie
het bloemperk la plate-bande
het blog le blog
het blok le bloc N ~je cube
 blokkeren obstruer, blo-

quer

 blond blond
de blondine la blonde
 bloot nu
 blootleggen découvrir*
de blouse le chemisier
 blozen rougir
de blunder la bavure
 blussen éteindre*
 blut à sec
 blz. (blad zij de) page
de bocht le virage • le tour-

nant • la courbe
het bod l’offre • l’enchère
de bode le messager
de bodem le fond • le terroir
de bodywarmer le body-war-

mer, la veste sans man-
ches

het boeddhisme le bouddhis-
me

de boef le scélérat
de boei la bouée
 boeien fasciner
het boek le livre
 boeken enregistrer • ré-

server
het boekenstalletje stand de 

livres
het boeket le bouquet
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233 boosaardig

de boekhandel la librairie
de boekhandelaar le libraire
de boekwinkel la librairie
de boel la quantité
de boer le fermier • le paysan 

• le valet
de boerderij la ferme
de boerin la fermière
de boete l’amende
de boetiek la boutique
 boetseren modeler
de bof les oreillons
de bok le boue
 boksen boxer
de bokswedstrijd match de 

boxe
de bol le bulbe • la sphère
 Bolivia la Bolivie
de Boliviaan le Bolivien
 Boliviaans bolivien
de bom la bombe
 bombarderen bombarder
de bommelding l’alerte à la 

bombe
de bon le coupon • la contra-

vention • le reçu
de bonbon la praline
de bond la ligue, la confédé-

ration

de bondgenoot l’allié
het bondgenootschap l’allian-

ce
de bons le coup
het bont1 le pelage
 bont2 bn éclatant, coloré
de bontjas manteau de four-

rure
de bontwerker le fourreur
 bonzen frapper
de boodschap la commission
de boodschappentas sac à 

provisions
de boog l’arche • l’arc
 boogvormig arqué
de boom l’arbre
de boomgaard le verger
de boomkwekerij la pépiniè-

re
de boon le haricot
de boor la foreuse
het boord (ook: de) le col N aan ~ à 

bord; van ~ gaan débar-
quer

het boordenknoopje bouton 
de col

 boos fâché
 boosaardig malveillant, 

vicieux
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