
Pocketwoordenboek
Nederlands – Spaans

Vijfde editie

door drs. J.B. Vuyk-Bosdriesz

Van Dale, Utrecht - Antwerpen

VDL_PWB2022_VOORWERK_NS_7.indd   3VDL_PWB2022_VOORWERK_NS_7.indd   3 17/02/2022   11:3517/02/2022   11:35



Van Dale, de beste hulp bij het leren van een taal

In dit Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands – Spaans vind je alles wat je nodig 
hebt voor het schoolvak Spaans en het eindexamen op de middelbare school. Ook 
bij gebruik thuis, op reis of bij een taalcursus is dit Pocketwoordenboek een uit-
stekende bron van informatie.

Dit Pocketwoordenboek is helemaal herzien en bij de tijd gebracht volgens de 
hoge standaarden van de Van Dale-redactie, zodat je altijd de goede vertaling 
vindt. 

De schoolhacks in het midden van dit boek geven je tips om je Spaans makke-
lijk te verbeteren en alles uit dit woordenboek te halen. De nieuwe vormgeving 
van dit Pocketwoordenboek helpt je om snel en makkelijk te vinden wat je zoekt. 
Op elke bladzijde staat bijvoorbeeld het alfabet. Ook valt het lidwoord bij elk tref-
woord duidelijk op. In de kaders vind je bovendien veel extra informatie (zoals 
aanvullende uitleg over het opgezochte woord, landennamen of taaltips).
 
Je kunt ook een abonnement nemen op de online-editie van dit woordenboek, 
voor jezelf of (als je docent bent) voor de hele school. Kijk voor meer informatie op 
vandale.nl/online-op-school.

Als je al wat verder bent en nóg meer woorden wilt kunnen opzoeken, dan is het 
Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands – Spaans een goede keuze. De Van 
Dale Grammatica Spaans en Van Dale Werkwoordgrammatica Spaans zijn daarnaast 
ontzettend handig voor het leren van grammaticaregels en het vervoegen van 
werkwoorden, en je breidt je woordenschat snel uit met het geïllustreerde Van 
Dale Beeldwoordenboek Nederlands / Spaans.

Wij staan altijd open voor suggesties. Je kunt die mailen naar redactie@vandale.nl.
 
We wensen je veel plezier en succes met dit woordenboek!
 
Van Dale Uitgevers
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bacillendrager de portador, -ora de bacilos,
bacilífero, ‑a
back de (sport) defensa/, zaguero, ‑a
backhand de revésm
backpacker demochilero, ‑a
backslash de barra inversa
backspace de retroceso
back-up de copia de seguridad, back-upm

bacon het baconm, bacónm

bacterie de bacteria
bacteriedodend bactericida ● ~middel
○bactericidam

bacteriologie de bacteriología
bacteriologisch bacteriológico
bacterioloog de bacteriólogo, ‑a
bad het 1 baño; (kuip ook) bañera ● een ~ ne-
men ○a tomar un baño b (gaan zwemmen) ba-
ñarse ● in het ~ doen ○ bañar 2 (zwembad) pisci-
na
badeend de patito de baño
¹baden ov ww bañar
²baden onov ww tomar un baño, darse un ba-
ño ●~ in ○ (fig) bañar en ● ~ in het bloed ○nadar
en sangre ● ~ in tranen ○ anegarse en lágri-
mas ● ~d in het zweet ○ bañado en sudor ● de
stad, ~d in het zonlicht ○ la ciudad, bañada de
la luz del sol
bader de bañistam

badgast de bañista/

badge het /de insignia
badguy demalo (de la película)
badhanddoek de toalla
badhokje het caseta, cabina
badhuis het casa de baños (públicos)
badjas de albornozm, bata
badkamer de cuarto de baño
badkuip de bañera, baño, tina
badlaken het toalla grande, toalla de baño
badmeester de bañero, ‑a
badminton het bádmintonm, juego del vo-
lante
badmintonnen jugar /ue/ al bádminton
badmuts de gorro de baño
badpak het bañadorm (entero), trajem de
baño ● een tweedelig ~ ○ un dos piezas
badplaats de balneario
badschuim het gelm de baño
badstof de (tela) esponja, tela de toalla
badwater het ● het kind met het ~ weggooien
○ tirar al bebé con el agua sucia
badzout het salv para el baño, salesmvv
bagage de equipajem; (mil) bagagem

bagagedepot het /de consigna
bagagedrager de portaequipajesm ● ie-
mandmeenemen op zijn ~ ○ llevar a u.p. en el

portaequipajes
bagagekluis de consigna automática, male-
tero
bagageruimte de (in auto) espacio para equi-
paje; (in trein, vliegtuig) compartimento de equi-
pajes
bagageverzekering de seguro de equipa-
jes
bagatel het /de bagatela, friolera
bagatelliseren dar poca importancia a, mi-
nimizar
bagger de lodo, barro, fango
baggeren dragar ● het ~ ○ el dragado
baggermolen de draga
baguette de baguettev

bah! ¡puah!, ¡qué asco!

bahco de llavev universal

bajes de (Ned) chirona ● in de ~ stoppen ○ en-
chironar,meter en chirona ● in de ~ zitten ○es-
tar en chirona
bajonet de bayoneta
bajonetfitting de enchufem de bayoneta
bak de 1 caja ● (fig)~kenmet geld verdienen
○ ganar dinero a espuertas 2 (voorwater) depó-
sito, cisterna, aljibem ● het valt met ~ken uit
de hemel ○ caen chuzos 3 (voor cement, veevoer)

artesa, cuezo 4 (van zink, voor vis) batea 5 (eetbak,

voor hond) plato 6 (op schip) castillo (de proa)

Bahama’s Bahamas

officiële naam Gemenebest van de
Bahama’s (la)
Mancomunidad de las
Bahamas

inwoner m Bahamaan bahamés,
bahameño
v Bahamaanse bahamesa,
bahameña

bijv. naamw. Bahamaans bahamés,
bahameño

hoofdstad NassauNassau
munt Bahamaanse dollar dólar de

las Bahamas

Bahrein Baréin

officiële naam Koninkrijk Bahrein Reino de
Baréin

inwoner m Bahreiner bareiní
v Bahreinse bareiní

bijv. naamw. Bahreins bareiní
hoofdstad ManamaManama
munt Bahreinse dinar dinar

bareiní
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bakbee
st

7 (gevangenis)➔ bajes 8 (grap) bromazo
bakbeest het objeto de tamaño enorme,
molev

bakblik het bandeja de horno, lata de horno
bakboord het baborm ● aan ~ ○ a babor
bakboordzijde de banda de babor
bakelietMERK het baquelita
baken het baliza; (boei) boya ● ~s uitzetten
○balizar ● de ~s zijn verzet ○ ha cambiado la
situación, se ha vuelto la tortilla ● een ~ van
rust ○ un remanso de paz
bakermat de cuna, patria
bakerpraatjes de cuentos de comadre, in-
fundios de viejas, filfas
bakfiets de triciclo (con caja)
bakje het cajita; (ondiep) bandeja; (schoteltje)
platillo
bakkebaard de patilla
bakkeleien pelearse, andar a la greña
bakken 1 (in pan) freír /í/ 2 (in oven) cocer /ue/
en el horno ● brood ~ ○ cocer pan 3 (van potten)

cocer /ue/ ||● hij zit daar gebakken ○ está de
primera, está de perilla ● aan iets gebakken
zitten ○ estar clavado en algo
bakker de panadero ● het is voor de ~ ○ todo
está arreglado
bakkerij de panadería, tahona
baklava de baklavam

bakpan de sarténv

bakplaat de bandeja de horno, placa paste-
lera
bakpoeder het /de levadura en polvo
baksteen de ladrillo ● het regent bakstenen
○ llueve a cántaros ● zakken als een ~ ○ sufrir
un fracaso, tener un fallo
bakvorm demoldem (para horno)
bakzeil het ● ~ halen ○ recoger velas
¹bal de 1 pelota; (voetbal ook) balónm; (bol; bij
hockey, golf, biljart, kegelen) bola ● de ~ doorgeven
○pasar el balón ● de ~ aan het rollen brengen
○ levantar la liebre ● elkaar de ~ toespelen ○ ti-
rarse la pelota los unos a los otros ● (Belg) de ~
misslaan ○ errar el golpe 2 (van voet) planta
3 (van hand) pulpejo (de la mano) 4 (teelbal) co-
jónm ||● hij weet er geen ~ van ○ no sabe ni
pum, está en la inopia
²bal het bailem ● gemaskerd ~ ○ baile de dis-
fraces
balanceren balancear(se)
balans de 1 (weegschaal) balanza, básculo ● de
~ helt over naar ○ la balanza se inclina a favor
de 2 (hand) balancem ● tussentijdse ~ ○balance
de situación ● de ~ opmaken ○ hacer el balan-
ce, formar el balance
balanspost de (boekh) partida del balance

balbezit het posesiónv del balón
baldadig (m.b.t. kind) travieso; (m.b.t. pubers) in-
disciplinado, revoltoso
baldadigheid de (van kind) travesura; (van pu-

bers) exceso, abuso, desafuero
baldakijn het /de baldaquínm, doselm
Balearen de ● de ~ ○ las (Islas) Baleares
balein (barba de) ballena
balen van estar harto (de), estar hasta la co-
ronilla (de)
balie de 1 (leuning) baranda 2 (receptie)mostra-
dorm (de recepción) 3 (in rechtszaal) barra 4 (ad-

vocatuur) abogacía
balk de 1 viga 2 (dwarsbalk) travesaño 3 (steun-

balk) puntalm 4 (van weegschaal) brazo 5 (muz)

barra ||● over de ~ gooien ○ echar por la venta-
na
Balkan de ● de ~ ○ los Balcanes
balken (m.b.t. ezel) rebuznar
balkon het 1 balcónm 2 (in trein) plataforma
3 (theater) balcónm, anfiteatro
ballade de balada; ± romancem

ballast de lastrem; (fig ook) carga inútil ● ~
overboord gooien ○ tirar por la borda el lastre
¹ballen onov ww jugar /ue/ a la pelota
²ballen ov ww (van vuist) apretar /ie/, cerrar /ie/
ballenbak de parquem de bolas
ballenjongen de recogepelotas/
ballet het 1 balletm 2 (groep) grupo de ballet
balletdanser de, balletdanseres de baila-
rín, -ina
balletje het ● een ~ opgooien over ○ sacar a
colación u.c., poner sobre el tapete u.c.
balletje-balletje het juego de los pastos
balletpakje het leotardo, malla
balletschoentjes de zapatillas ballet
balling de exilado, ‑a, exiliado, ‑a, desterra-
do, ‑a
ballingschap de exilio
ballon de globo; aeróstato

ballonfok de balónm, foquem volante
ballonvaarder de aerostero, ‑a
ballotage de votaciónv (sobre la admisión
demiembros nuevos a un club)
ballpoint de bolígrafo, bolim
balorig recalcitrante
balpen de bolígrafo, bolim
balsamicoazijn de vinagrem de Módena,
módena
balsem de bálsamo

ballon

dus niet vertalenmet balón,want dat bete-
kent bal

Pockets 2022 ▪ VDale_Pocket2022_v3_030_NS2_fpns_a-m_corr ▪ 14-02-22 ▪ 23:13 Pag. 056



56 | 57

balsemen embalsamar
balspel het juego de pelota
Baltisch ● de ~e zee ○ el (mar) Báltico
balustrade de baranda, pretilm, balaustra-
da; (van trap ook) barandilla
balvast (sport) seguro, que agarra bien el ba-
lón
balverlies het pérdida de la pelota ● ~ lijden
○perder la pelota
balzaal de 1 (danszaal) salónm de baile 2 (groot

vertrek) salónm inmenso
balzak de escroto
bamboe het /de bambúm

bamboestok de (ter ondersteuning van plant) tu-
torm de bambú
ban de 1 (door kerk) excomuniónv, anatema
m ● in de ~ doen ○ anatemizar, excomulgar
2 (door staat) destierro ● in de ~ doen ○ desterrar
3 (betovering) hechizo, encantamiento ● in de ~
van ○ cautivado por, hechizado por
banaal trivial, ramplón, -ona
banaan de plátano
banaliteit de trivialidadv, ramplonería
bananenproductie de producciónv plata-
nera
bananenrepubliek de república bananera
bancair bancario
band de 1 (strook, lint) cinta ● lopende ~ ○ cinta
continua ●werk aan de lopende ~ ○ trabajo en
cadena 2 (geluidsband) cinta (magnetofónica)
3 (radio) banda 4 (van wiel) neumático, goma,
llanta ● lekke ~ ○ pinchazo 5 (van boek) encua-
dernaciónv 6 (fig) lazo, vínculo ● geestelijke
~en ○ lazos espirituales ● nauwe ~ ○ vínculo
estrecho ● aan ~en leggen ○ encadenar, res-
tringir, limitar 7 (van ijzer)flejem, zuncho 8 (van

biljart) baranda 9 (boekdeel) tomo, volumenm

||● uit de ~ springen ○ echar la casa por la ven-
tana
bandbreedte de (ancho de) banda
bandeloos desenfrenado, libertino
bandeloosheid de desenfreno, libertinaje
m

bandenlichter de desmontadorm de neu-
máticos
bandenspanning de presiónv del neumá-
tico
bandiet de bandido, ‑a, bandolero, ‑a
bandje het 1 (om te bevestigen, bv. aan sandaal) ti-
ra 2 (geluidsband) cinta 3 (schouderbandje) tirante
m

bandleider de directorm de una banda (de
música)
bandopname de registro en cinta, graba-
ciónv en cinta

bandrecorder demagnetófono, grabador
m de cinta
bandstaal het flejem (de acero)
banen ● een weg ~ ○ abrir paso ● zich een weg
~ ○ abrirse paso ● een gebaande weg ○ un ca-
mino trillado
bang asustado, acobardado, atemorizado
●~maken ○ darmiedo, acobardar, atemori-
zar, intimidar ● hij werd ~ ○ le entrómiedo,
tuvomiedo ● ~ zijn (voor) ○ tener miedo (a,
de), sentir miedo (a, de), temer; (pop) tener
canguelo ● ik ben niet ~ voor je ○ no te tengo
miedo ● ben je ~ voor me? ○ ¿te doymiedo?
● daar hoef je niet ~ voor te zijn ○ no haymiedo
● hij is er een beetje ~ voor ○ le da un poco de
miedo
bangelijk timorato, medroso, aprensivo
bangerd de (Ned) cobarde/; (inf) bragazas
m, calzonazosm

bangmakerij de intimidaciónv

banier de bandera, estandartem

bank de 1 (meubel) banco, sofám, divánm

2 (in bus, trein) asiento 3 (zonder leuning; sport: voor

reservespelers) banquillo 4 (fin) banco ● ~ van le-
ning ○montem de piedad ● geld naar de ~
brengen ○ ingresar dinero en el banco ● de ~
laten springen ○ hacer saltar la banca ||● door
de ~ ○ por términomedio
bankafschrift het extracto de cuenta
bankbiljet het billetem de banco
bankcheque de chequem bancario
bankdirecteur de director, -ora de banco
bankemployé de empleado, ‑a de banco
banket het 1 (feestmaal) banquetem 2 (gebak)

pastelm de hojaldre con pasta de almendras
banketbakker de pastelero, ‑a
banketbakkerij de pastelería
banketletter de pastel en forma de letra
bankgarantie de garantía bancaria
bankgeheim het secreto bancario
bankier de banquero, ‑a
bankieren hacer operaciones bancarias
bankje het banqueta, banquillo
bankkaart de (Belg) tarjeta bancaria

Bangladesh Bangladés

officiële naam Volksrepubliek Bangladesh
República popular de
Bangladés

inwoner m Bengalees bangladesí
v Bengalese bangladesí

bijv. naamw. Bengalees bangladesí
hoofdstad DaccaDacca
munt taka taka de Bangladés
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bankkre
diet

bankkrediet het crédito bancario
bankoverval de atraco a un banco
bankpas de (Ned) tarjeta de banco; (betaalpas)
tarjeta de pago
bankrekening de cuenta en un banco,
cuenta bancaria
¹bankroet het bancarrota, quiebra, insolven-
cia
²bankroet bn quebrado, en quiebra ●~ zijn,
gaan ○ quebrar ● hij is ~ ○ ha quebrado, se ha
declarado en quiebra
bankroof de atraco a un banco
bankrover de atracadorm de banco
banksaldo het saldo bancario
bankschroef de torno (de banco)
bankstel het tresillo
bankwerker de tornero, ‑a, cerrajero, ‑a
bankwerkerij de tallerm de ajuste, tallerm
de cerrajería
bankwezen het banca
bankzaken de asuntos bancarios, operacio-
nesmvv bancarias
banneling de➔ balling
¹bannen onov ww desterrar /ie/ ● de duivel ~
○ exorcizar el demonio
²bannen onov ww (Engels) bloquear, banear
banner de bannerm, anuncio en página
web, titularm
banvloek de anatemam

baptist de baptista/

¹bar de 1 cafém, barm 2 (toonbank) barra ● aan
de ~ ○ en la barra
²bar bn 1 (dor) árido, inhóspito 2 (guur) duro, ás-
pero ● het is ~ koud ○ hace un frío cortante
barak de barraca
barbaar de bárbaro, ‑a
barbaars bárbaro, salvaje; (gruwelijk) brutal,
feroz
barbaarsheid de barbariev

barbecue de barbacoa
barbecueën organizar una barbacoa

barcode de código de barras
barema het (Belg) escala salarial
baren parir, dar a luz ● onrust ~ ○ causar alar-
ma ● opzien ~ ○ causar revuelo ● zorgen ~ ○ in-
quietar, preocupar
barensnood de doloresmvm del parto ● in ~
verkeren ○ estar de parto, estar con dolores
barensweeën de doloresmvm del parto
baret de (univ) birretem; (van geestelijke) birre-
ta; (muts) gorra, boina
Bargoens het germanía, jerga del hampa
bariton de barítono
barkeeper de camarero, barmanmmv: bár-
manes
barkeepster de barmanmmv: bármanes, bar-
mans femenino, camarera
barkruk de taburetem

barmhartigmisericordioso, compasivo ● de
~e Samaritaan ○ el buen samaritano
barmhartigheid demisericordia, piedadv

barnsteen het /de ámbarm amarillo
barok barroco
barometer de barómetro ● de ~ daalt ○ el
barómetro baja ● de ~ staat goed ○ el baróme-
tro señala buen tiempo ● de ~ stijgt ○ el baró-
metro sube
baron de barónm

barones de baronesa
barrage de desempatem

barrels ● aan ~ slaan ○ hacer pedazos
barrevoets descalzo
barricade de barricada ● ~s oprichten ○ alzar
barricadas
barricaderen obstruir /y/ ● de deur ~ ○ atran-
car la puerta ● een straat ~ ○ levantar barrica-
das en la calle ● zich ~ ○ atrincherarse

Barbados Barbados

officiële naam Barbados Barbados
inwoner m Barbadiaan, Barbadaan

habitante de Barbados
v Barbadiaanse,
Barbadaanse habitante de
Barbados

bijv. naamw. Barbadiaans, Barbadaans de
Barbados

hoofdstad Bridgetown Bridgetown
munt Barbadiaanse dollar dólar de

Barbados

inheemse talen

Tientallen woorden zijn via het Spaans ont-
leend aan Amerikaanse inheemse talen.
Het zijn namen van producten, planten en
dieren die zich vanaf de 16e eeuw over de
wereld verspreidden na de kolonisatie van
Zuid-Amerika door de Spanjaarden.
•Voorbeelden vanwoorden die oorspron-
kelijk uit talen van het Caribisch gebied
afkomstig zijn: barbecue, kano,mais,
orkaan en tabak.

•Uit het Nahuatl (de taal van de Azteken)
komen avocado, cacao, chocola, coyote
en tomaat.

•Uit het Quechua (de taal van de Inca’s)
komen coca, condor, lama, pampa en
poema.
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barrière de barrera
bars (m.b.t. toon) duro, brusco, destemplado
●~e stem ○ vozv bronca
barst de 1 (in kopje, glas) raja 2 (in huid) grieta
3 (in grond,muur) grieta, hendidura ||● er geen ~
van begrijpen ○ no entender una patata
barsten 1 (m.b.t. glazuur, grond) cuartearse,
agrietarse, resquebrajarse 2 (m.b.t. glas) rajarse
3 (m.b.t. muur) henderse /ie/, agrietarse 4 (uiteen-

spatten) reventar /ie/, estallar ● hij barst van
woede ○ revienta de rabia ●mijn hoofd barst
○me estalla la cabeza ● hij kan ~ ○ que le den
morcilla ||● ~ van het geld ○ estar podrido de
dinero
barstensvol repleto, hasta los topes
bas 1 (stem) bajo 2 (instrument) contrabajo
basaal basal
basalt het basalto
bas-bariton de bajo-barítono
base de (chem) basev

baseball het béisbolm
baseballen jugar /ue/ al béisbol
baseballpet de (gorra de) visera
basejumpen het bajar en paracaídas desde
un punto alto
basen (drugs) fumar la base (libre)
baseren op basar (en), fundar (en)
basgitaar de (guitarra) bajo
basgitarist de bajo/

bashen denigrar
bashing de denigraciónv

basilicum het ➔ Arabisch albahaca
basiliek de basílica
basis de basev ● de ~ raadplegen ○ consultar
a la base
basisakkoord het acuerdo de base
basisarts de (Ned) licenciado, ‑a enmedicina
(sin especialización)
basisbeurs de (Ned) beca básica (de estu-
dios)
basisch básico
basiscursus de curso elemental
basisfout de falta básica, vicio de origen
basisinkomen het ingresos básicos
basiskamp het campo, campamento base
basisloon het salario base
basismateriaal hetmaterialm básico
basisonderwijs het enseñanza básica, ±
educaciónv general básica
basissalaris het sueldo base
basisschool de (Ned) escuela (de educación)
básica, de 4 a 12 años
basisvorming de (Ned) ± (educación) secun-
daria básica
Bask de vasco, ‑a

Baskenland País Vasco
basket de (sport) básquetm, canasta
basketbal het baloncesto, básquetm
basketballen jugar /ue/ al baloncesto
Baskisch vasco ● de ~e taal ○ el vasco, el vas-
cuence
Baskische de vasca
bassin het 1 pila 2 (zwembad) piscina 3 (aardr)

cuenca
bassist de contrabajo
bassleutel de clavev de fa
bast de corteza ||● in zijn blote ~ ○ en pelota,
en cueros
bastaard de bastardo, ‑a
basterdsuiker de (lichtbruin) azúcarm tercia-
do
bastion het bastiónm

bat het 1 (slagbal) batem 2 (tafeltennis) paleta,
raqueta
Bataaf de bátavo, ‑a
bataljon het batallónm

batch de grupo, lotem

¹baten ww servir /i/, ser útil, valer ● het baat
niets ○ no sirve para nada ● baat het niet, het
schaadt ook niet ○ ponte un redaño, que si no
te hace provecho tampoco daño
²baten de mv activo, ingresosmvm
batig ● ~ saldo ○ saldo activo, saldo acreedor
batist het batista
batterij de 1 (elek) pila, acumuladorm ●werkt
op ~en ○ funciona con pilas 2 (geschut) batería
3 (reeks) batería ● een ~ flessen ○ una batería de
botellas
batterijauto de cochem con baterías
batterijlader de cargadorm de batería
bauxiet het bauxita
bavarois de bavaroism
baviaan de papiónm, babuino
baxter de (Belg) (apparaat) gotero, gota a gota
bazaar de bazarm
bazig autoritario, imperioso
bazin de 1 patrona, dueña 2 (van hond) ama
bazooka de bazooka/, bazuca/

bazuin de trombónm

beachvolleybal het volei-playam

beademen➔mond
beademing de respiraciónv asistida
beademingsapparaat het respiradorm
beambte de empleado, ‑a
beamen asentir /ie, i/ a, confirmar
beamer de proyectorm (de oficina), beamer
m

beangstigen atemorizar, alarmar
beantwoorden 1 contestar (a) ● de vragen
werden niet beantwoord ○ las preguntas que-
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beantw
oording

daron sin contestar 2 (van groet, bezoek) devol-
ver /ue/ 3 ● ~ aan ○ (wensen, doel) responder a,
corresponder a
beantwoording de 1 contestaciónv 2 (van

groet) devoluciónv

bearnaisesaus de salsa bearnesa
beat de 1 (beatmuziek)músicav beat 2 (ritme)

ritmo
beauty de belleza
bebakenen abalizar
bebloed sangriento
beboetenmultar, imponer unamulta
bebossen (re)poblar /ue/ (de árboles)
bebossing de (re)poblaciónv forestal
bebost boscoso, poblado de árboles
bebouwen 1 (landb) cultivar ● bebouwde
grond ○ suelo cultivado 2 (bouwk) edificar ● be-
bouwde kom ○ casco urbano ● bebouwd opper-
vlak ○ superficiev edificada
bebouwing de 1 (landb) cultivo 2 (bouwk) edifi-
caciónv, edificiosmvm ● de bestaande ~ ○ la
edificación actual, la edificación existente
bechamelsaus de besamelv
becijferen calcular
becommentariëren comentar
beconcurreren hacer competencia a
becquerel de becquerelm
bed het 1 cama ● het ~ houden ○ guardar ca-
ma ● in ~ ○ acostado, en la cama ● naar ~ bren-
gen ○ acostar ● naar ~ gaan ○ acostarse, ir a la
cama 2 (bloembed)macizo, cuadro
bedaard sosegado, tranquilo
bedacht ● ~ op ○ atento a ● op alles ~ zijn ○ es-
tar en todo ● daar was ik niet op ~ ○ nome es-
peraba eso ● ~ zijn op nieuwe kansen ○ estar
atento a nuevas oportunidades
bedachtzaam prudente, cauteloso
bedankbrief de carta de agradecimiento
bedanken 1 dar las gracias, agradecer /zc/
● iem. voor iets ~ ○ agradecer u.c. a u.p. ● ik wil
u ~ voor uw hulp ○ quiero agradecerle su ayu-
da ● je wordt bedankt! ○ ¡puesmuchas gracias!
2 ●~ voor ○ (afwijzen) declinar, rechazar ●~ voor
een aanbod ○ rechazar una oferta 3 (als lid) dar-
se de baja
bedankje het palabrasmvv de agradeci-
miento ● geen ~ kan er af! ○ ¡ni las gracias!
bedaren sosegarse /ie/, calmarse ● tot ~
brengen ○ sosegar, calmar
bedbank de sofá camammv: sofás cama (con-
vertible)
bedbodem de somierm
beddengoed het ropa de cama
beddenlaken het sábana
beddensprei de colcha

bedding de caucem, lecho
bedeesd tímido, encogido
bedekkenmet cubrir (de), tapar (con, de)
bedekking de cobertura
bedekt 1 (m.b.t. hemel) encapotado 2 (m.b.t. taal)

velado, encubierto ● in ~e termen ○ en térmi-
nos velados
bedelaar de, bedelaarster demendigo, ‑a;
(fig) pedigüeño, ‑a
bedelarij demendicidadv

bedelarmband de pulsera de dijes
bedelbrief de carta para pedir u.c.
¹bedelen wwmendigar, pedir /i/ limosna; (fig)
ser pedigüeño
²bedelen ww (schenken) dotar ● een rijk bedeeld
land ○ un país muy dotado ● bedeeld met ○ do-
tado de
bedelmonnik demonjemmendicante
bedelstaf de ● iem. aan de ~ brengen ○ llevar
a u.p. a la miseria
bedeltje het dijem

bedelven sepultar, enterrar /ie/ ● bedolven
onder geschenken ○ colmado de regalos
bedenkelijk inquietante, grave, feo ● van
een ~ niveau ○ de un nivel lamentable
bedenken 1 (zich herinneren) acordarse /ue/
de ● ik kon zijn naam niet meer ~ ○ nome acor-
daba de su nombre 2 (overwegen) pensar /ie/,
considerar, darse cuenta de ● bedenk wel dat
○no olvides que ●wanneer men bedenkt dat
○ teniendo presente que ●menmoet wel ~ dat
○hay que tener presente que, téngase pre-
sente que ● bedenk wel dat ○ considera que,
mira que 3 (verzinnen) pensar /ie/, imaginar
● plotseling bedacht ik dat ○de repente pensé
que ● ik kan niets meer ~ ○ ya no seme ocurre
nada ● alle beroepen die je maar kunt ~ ○ todos
los oficios imaginables ● hij kon niet ~ waarom
○no podía imaginar por qué ● het enige wat
ze konden ~ ○ lo único que se les ocurrió 4 (uit-

vinden) inventar ● nieuwe dingen ~ ○ inventar
cosas nuevas 5 ● zich ~ ○ pensarlo mejor,
arrepentirse, volverse para atrás ● ik heb me
bedacht ○ lo he pensadomejor ● zonder zich te
~ ○ sin vacilar
bedenker de autor, -ora (intelectual); (uitvin-
der) inventor, -ora
bedenking de objeciónv, reparo, escrúpu-
lo
bedenksel het invenciónv, invento
bedenktijd de plazo para reflexionar ● u
hebt 3 dagen ~ ○ puede pensarlo 3 días, tiene
3 días para pensarlo
bederf het descomposiciónv, deterioro, pu-
trefacciónv; (fig; van zeden) decadencia, co-
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