
A
A grote terts (afk.) 1 A
A kleine terts (afk.) 1 a.
A pari 8 nominaal
A posteriori 5 later 8 achteraf
A priori 4 voor 6 vooraf
A priori (afk.) 2 a.p.
À propos 6 van pas 7 gelegen, ter zake
Aad 3 ade, ton, vat 7melkvat
Aaf 4 naaf
Aafs 9 averechts
Aagt 9 aagtappel 10 kroonappel 11 aagjesappel
Aagtappel 4 aagt 10 kroonappel 11 aagjesappel
Aai 2 ai 3 duw 4 veeg 5 kneep 7 luiaard 8 streling 9 aanhaling
10 liefkozing
Aaibaar 11 streelzacht
Aaien 5 kozen 6 vleien, wrijven 7 kruipen, strelen, strijken
8 aanhalen 9 liefkozen 12 aankwispelen, pluimstrijken
Aaier 7 streler
Aak 3 bah, bak, bok, eik 4 acer, kast, vies 5 ahorn, schip
7 esdoorn 8 duwschip, roeiboot, vaartuig 9 aakschuit,
lastschip, narigheid 10 sleepschip, viezigheid, vuiligheid
11 binnenschip, veldesdoorn, vrachtschip 12 zolderschuit
14 binnenvaartuig
Aak met steven en hoog lopend roer 9 stevenaak
Aak voor binnenwaters 3 bok 11 binnenschip
14 binnenvaartuig
Aaks 3 aks, bijl 4 akst 6 hakbijl 8 strijdbijl
Aakschuit 3 aak 9 lastschip
Aakster 6 ekster
Aal 3 ale, ier 4 aalt, beer, bier, drek, gier, mest 5 plooi 6 kataal,
lebaal, montee, nebaal, paling, rimpel 7meeraal
9 kongeraal, mestvocht, nebbeling, schieraal 12 aalmoezenier
… die in rivieren leeft 9 rivieraal 12 rivierpaling … met een
puntige kop 7 snebaal … met een spitse kop 6 nebaal … met
een stompe kop 7 grofaal
Aalachtige vis 6murene 7moeraal
Aalachtigen 6 apodes
Aalbes 6 cassis, wijnbes 7 heester, trosbes 8 aalbezie
10 jeneverbes
Aalbesachtigen 4 kiwi 5 ribes 6 aalbes 7 klapbes 8 kruisbes
Aalbeskleurig 9 groseille
Aalbezie 6 aalbes
Aalboer 9 aalventer 10 palingboer 12 palingventer
Aalbot 5 schar 9 hondstong
Aalduiker 4 fuut
Aalelger 4 tuuk 5 elger 7 aalgeer, aalvork 8 aalspeer
9 aalschaar, aalsteker 12 palingschaar, palingsteker
Aalfuik 9 palingnet 10 palingfuik

Aalgeer 4 tuuk 5 elger 7 aalvork 8 aalelger, aalspeer
9 aalschaar, aalsteker 12 palingschaar, palingsteker
Aalglad 4 sluw 6 listig 8 geslepen
Aalkaar 4 kast 7 aalkast
Aalkast 4 kast 7 aalkaar
Aalkorf 3 kub 4 fuik 5 kubbe 6 aalkub, hachje 7 aalfuik, visfuik
8 aalkubbe 9 aalskruik, achterste
Aalkwab 6 rotvis 7 aalpuit, kwabaal, puitaal 9 aalkwabbe,
aalmoeder
Aalmoeder 7 aalkwab, aalpuit, kwabaal, puitaal 9 aalkwabbe
Aalmoes 4 gaaf, gave, gift 5 gunst 7 caritas, toegift 8 charitas,
geschenk, karitaat 9 schenking 10 liefdegave, liefdegift
13 antoniusbrood
Aalmoes geven 7 bedelen 12 beneficiëren
Aalmoezen vragen 7 bedelen, bietsen 8 schooien
10 schooieren
Aalmoezenier 12 veldprediker 13 veldpredikant
14 legerpredikant 20 gevangeniszielzorger … bij de
luchtmacht 11 hemelpiloot
Aalmootje 11 letterendje 12 letterendjes 13 lettereindjes
Aalpad 7 kwabaal
Aalpieper 9 donderaal 13modderkruiper
Aalput 8 gierkuil, mestpoel
Aalraamnet 7 aalszak
Aalreep 6 zetlijn 8 aalsnoer 9 aalvanger
Aals 3 els 5 priem
Aalsalamander 8 amphiuma 11 amphiumidae
Aalschaar 4 tuuk, vork 5 elger 7 aalfuik, aalgeer, aalvork,
harpoen 8 aalelger, aalspeer 9 aalsteker 12 palingschaar,
palingsteker
Aalscholver 5 carbo 7 rotgans, zeeraaf 8 scholver
9 kormoraan, scholverd, waterraaf 11 schollevaar
Aalscholver (Fr.) 8 cormoran
Aalshuid 7 aalsvel
Aalskruik 7 aalkorf 8 aalkubbe
Aalsnoer 7 aalreep 9 aalvanger
Aalsoort 6 kataal, mureen 7 aalpoet, meeraal 9 congridae,
donderaal, kongeraal, sidderaal 11 anguillidae
Aalspeer 4 tuuk 5 elger 7 aalgeer, aalvork 8 aalelger
9 aalschaar, aalsteker 12 palingschaar, palingsteker
Aalsteker 4 tuuk 5 elger 7 aalgeer, aalvork 8 aalelger, aalspeer
9 aalschaar 12 palingschaar, palingsteker
Aalsvel 8 aalshuid
Aalt 3 aal 4 beer, drek, gier, mest 8mestgier 9mestvocht
Aaltje 8 rondworm 9 draadworm
Aaltolletje 8 aatjenal 11 kansspeltol
Aalvanger 5 elger 7 aalreep 8 aalsnoer
Aalventer 7 aalboer
Aalvis 5 schar 6 aalbot 7 platbot
Aalvisje 6montee
Aalvork 4 tuuk 5 elger 7 aalgeer 8 aalelger, aalspeer
9 aalschaar, aalsteker 12 palingschaar, palingsteker
Aalvormig zeedier 7 lamprei
Aalvormige vis 10 slangenvis
Aalwaardig 5 dwaas 7 gemelijk, knorrig 8 aalwarig
10 onbezonnen 11 lichtzinnig, onnadenkend
Aam 3 ton, vat 4 adem 5 emmer 9 vochtmaat
Aambeeld 3 tas 4 blok 5 incus, taats 6 aanvijl 8 aanbeeld,
haarspit 9 smeedblok 10 poleerstok, rimpelstok
13 gehoorbeentje … met lange smalle baan 10 rimpelstok
… van goudsmid 9 speerhaak … van koperslager
12 randaambeeld … van smid 13 smidsaambeeld
Aambeeldsbeentje 5 incus 13 gehoorbeentje
Aambeien 5 speen 11 hemorroïden
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Aambeienkruid 9 helmkruid 10 speenkruid
Aamborstig 8 amechtig 10 astmatisch, kortademig
Aamborstigheid 4 cara 5 astma 10 bronchitis
14 kortademigheid
Aan 2 bij 5 langs 10 aangekomen 11 aangesloten
Aan achterzijde 6 achter 9 achteraan
Aan alle kanten 6 rondom 9 rommendom, rommentom
Aan alle kanten afgesloten 3 toe
Aan alle kanten omgeven 8 omhullen, omringen
9 omsluiten
Aan alle kanten omringen 7 omgeven
Aan alle kanten omsluiten 10 omsingelen
Aan alle zijden door water omringd land 6 eiland
Aan alle(n) gemeen 10 universeel
Aan alles twijfelend 9 sceptisch
Aan armen en benen heen en weer slingeren 8 jonassen
Aan astma lijdend 10 astmatisch
Aan Athene gewijd heiligdom 8 atheneum
Aan bedenkingen onderhevig 10 bedenkelijk
12 aanvechtbaar
Aan bederf onderhevig 9 alterabel
Aan beide zijden bol 8 biconvex 9 dubbelbol
Aan beide zijden door een vliesje afgesloten rieten of
kartonnen fluitje 8mirliton
Aan beide zijden geruwd flanel of molton 9 spagnolet
Aan beide zijden geruwd weefsel 6molton
Aan beide zijden hol 9 biconcaaf, dubbelhol
Aan beide zijden plat 7 biplaan
Aan belasting onderworpen 10 belastbaar
17 belastingplichtig
Aan bepalingen onderwerpen 13 reglementeren
Aan boord (afk.) 2 a.b.
Aan boord brengen 10 embarkeren
Aan boord gaan 9 inschepen
Aan boord gezouten ongekaakte haring 11 steurharing
Aan boord van het stoomschip (afk.) 4 a.b.ss.
Aan bouwvocht toegevoegd kruid 5 gruit
Aan buikloop lijdend 8 dunlijvig, loslijvig
Aan Ceres gewijde stad in Midden-Sicilië 5Henna
Aan dat 6 daarna, daarop 7 daaraan
Aan de achterkant 6 achter 9 achteraan
Aan de achterzijde water doorlatend 11 achterloops
Aan de andere kant 6 echter 7 evenwel 9 anderzijds
11 daarentegen, ertegenover 13 daartegenover
Aan de andere kant van de zee of oceaan gelegen
7 overzee 8 overzees
Aan de andere zijde 4 over 5 trans 9 tegenover
Aan de bank in bewaring gegeven geld 8 deposito
Aan de beste hoogste God gewijd (afk.) 4 D.O.M.S.
Aan de beterende hand 8 genezend 9 genezende
11 herstellend 12 convalescent, herstellende 14 reconvalescent
Aan de binnenkant 6 intern 8 inwendig
Aan de binnenzijde gelegen 7mediaal
Aan de binnenzijde van een dijk 10 achterdijks
Aan de borst luisteren om hart of longen te onderzoeken
11 ausculteren
Aan de bovenkant 8 bovenaan
Aan de buikzijde 8 adaxiaal, ventraal
Aan de buitenkant 6 extern 8 perifeer 9 exterieur, uitwendig
12 oppervlakkig
Aan de dag komen 6 blijken 9 eclateren 11 doorstralen
Aan de dag leggen 5 tonen 10 deployeren 12manifesteren
Aan de degen rijgen 10 doorsteken 11 embrocheren
Aan de deurbel trekken 9 aanbellen 11 aanschellen

Aan de dis liggen 9 aanliggen
Aan de dood voorafgaand 10 premortaal
Aan de drank 9 verslaafd 12 drankzuchtig
Aan de drank zijn 6 pooien, zuipen 8 pimpelen
Aan de eisen van een schouw voldoend 10 schouwbaar
Aan de ene kant 5 eenre 8 enerzijds
Aan de ene zijde vlak en aan de andere bol 7 platbol
10 platconvex
Aan de ene zijde vlak en aan de andere hol 7 plathol
11 platconcaaf
Aan de evenaar evenwijdige cirkel 9 keerkring
15 Zuiderkeerkring 16 Kreeftskeerkring, Noorderkeerkring
18 Steenbokskeerkring
Aan de evenaar evenwijdige lijn 8 parallel 9 keerkring
13 breedtecirkel
Aan de fraaie letteren gewijd 15 bellettristisch
Aan de gang 5 bezig 6 gaande 8 draaiend
Aan de gang komen 8 aankomen
Aan de gang zijn 5 lopen 6werken 8 arbeiden
Aan de geboorte voorafgaand 9 prenataal
Aan de gestorven ziel gewijd (afk.) 3D.M.S.
Aan de giek bevestigde metalen ring 10 schootring
Aan de hand 6 gaande
Aan de hand doen 11 verschaffen 12 suppediteren
Aan de helm vastgehecht helmkleed 9 lambrekijn
Aan de kaak stellen 7 hekelen 12 schandmerken
Aan de kant 4 opzij 5 langs 7 terzijde 9marginaal
Aan de kant doen 8 opdoeken
Aan de kermis toegevoegde dagen 8 nakermis
Aan de ketting leggen 7 ketenen
Aan de klok trekken 6 luiden
Aan de kust gelegen dorp 7 zeedorp
Aan de landzijde gelegen berm van een dijk
10 binnenberm
Aan de ledematen heen en weer slingeren 8 jonassen
Aan de linkerkant 5 links 6 linker
Aan de loefzijde 6 loever 7 loevert
Aan de lucht snel oxiderend en onder
vlamverschijnselen verbrandend 8 pyrofoor
Aan de lijn voorttrekken van een schip 6 reilen
Aan de maag lijden 11 stomacheren
Aan de maat 5 flink 6 stevig
Aan de macht zijn 7 regeren
Aan de man brengen 6 slijten 8 promoten, verkopen
9 debiteren
Aan de middenloop van de Rijn wonend 10 Ripuarisch
Aan de Midden-Rijn wonende 10 Ripuarisch
Aan de muzen gewijd 11musis sacrum
Aan de muzen gewijde berg 7Helicon
Aan de muzen gewijde bron op de Helicon
12 hengstenbron
Aan de onderkant 6 basaal 7 beneden, onderop 8 onderaan
Aan de oppervlakte drijven 8 dobberen 11 bovendrijven
Aan de oppervlakte kerven 12 scarificeren
Aan de oppervlakte uitkomende mijngang 8 stopgang
Aan de oppervlakte vastgehouden stof 9 adsorbaat
Aan de oppervlakte vasthouden 10 adsorberen
Aan de orde 7 actueel 9 opportuun
Aan de orde van de dag 7 actueel
Aan de orde van de dag stellen 12 actualiseren
Aan de orde zijnd 7 actueel
Aan de orde zijnde 9 opportuun
Aan de orde zijnde gebeurtenis 11 actualiteit
Aan de ouderdom eigen 6 seniel
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Aan de overzijde 9 tegenover
Aan de pan vastbakken 10 aanbranden
Aan de pers opgelegd publicatieverbod 7 embargo
Aan de prijs 4 duur 6 prijzig
Aan de rand liggende stad 8 randstad
Aan de rechtbank onderworpenen 13 justitiabelen
Aan de rechterkant 6 rechts, rechter
Aan de rechterzijde naar binnen 8 rechtsin
Aan de riem doen 8 aanlijnen
Aan de rugzijde 7 dorsaal
Aan de Rijn gelegen streek 9 Rijnstreek
Aan de schoolplicht onderworpen 14 schoolplichtig
Aan de snek van een uurwerk bevestigd tandrad
7 snekrad
Aan de soort eigen 9 soortelijk
Aan de sport gewijd blad 9 sportblad
Aan de sport gewijde pagina van een krant 11 sportpagina
Aan de staart 9 achteraan
Aan de staat behorend 9 domaniaal
Aan de staat behorend bos 9 staatsbos
Aan de stad toebehorende weide 10 stadsweide
Aan de tempeldienst gewijde danseres en zangeres
8 bajadère
Aan de top 4 akro 8 bovenaan
Aan de top afgerond 10 afgestompt
Aan de uitgevers teruggezonden boeken 10 remittenda
Aan de verkiezingen meedoen 7 stemmen
Aan de voet van 5 onder 8 onderaan
Aan de voet van de Alpen gelegen 9 subalpijns
Aan de voet van een wapenschild liggende dierenfiguur
13 schildwachter
Aan de voorzijde 6 ervoor, vooraf, voorop 7 vooraan
8 frontaal
Aan de wal vastleggen 8 aanmeren
Aan de wandel 6 lopend
Aan de welwillende lezer (afk.) 2 L.B.
Aan de zwier zijn 8 rouleren 11 pierewaaien
Aan de zijde van 5 naast
Aan de zijde van de mond gelegen 7 adoraal
Aan de zijden dekken 9 flankeren
Aan den lijve 9 corporeel
Aan den lijve onderzoeken 9 visiteren 10 fouilleren
Aan deze kant 9 dezerzijds
Aan deze zaak 7 hieraan
Aan deze zijde der Alpen 9 cis-Alpijns
Aan deze zijde van de Po gelegen 10 cispadaans
Aan deze zijde van de Rijn gelegen 11 cisrhenaans
Aan die zaak 7 daaraan
Aan diggelen 4 prak, stuk 5 kapot 8 gebroken
Aan doek de persglans geven 7 cateren
Aan draden beweegbare pop 8marionet
Aan een ander klimaat wennen 14 acclimatiseren
Aan een andere toestand aanpassen 13 overschakelen
Aan een auto prutsen 9 sleutelen
Aan een ballon bevestigd toestel met weerkundige
gegevens uit hoge luchtlagen 10 radiosonde
Aan een bankinstelling toevertrouwd geld van derden
8 lorogeld 12 lororekening
Aan één eigenaar behorend 8 eenherig
Aan een gaffelvormige stok bevestigd visnet 8 stokwade
Aan een geschrift ontleend 10 aangehaald
Aan een godheid opgedragen gave 5 oezza
Aan een heer onderworpen 5 horig
Aan een hogere toegevoegd 7 adjunct

Aan een huiseigenaar te betalen bedrag bij het opmaken
van een huurcontract 11 sleutelgeld
Aan één kant enigszins bolle naad 7 rolnaad
Aan één kant vastgezette as 7 steekas
Aan een klinkbout geslagen kop 8 sluitkop
Aan een kloosterkerk grenzende zuilengang 9 claustrum
Aan een kustvlakte gelegen meer 10 strandmeer
Aan een lijn vastmaken 8 aanlijnen
Aan een motor prutsen 9 sleutelen
Aan een paal steken 6 speten 7 spiesen, spiezen 8 spietsen
9 empaleren
Aan een pin geregen stukjes geroosterd vlees 4 saté
Aan een proef onderwerpen 6 testen
Aan een reglement onderwerpen 13 reglementeren
Aan een rijgstokje doen 6 speten 7 spiesen, spiezen
8 spietsen
Aan een schel trekken 6 bellen 8 schellen
Aan een schervengericht onderwerpen 12 ostraciseren
Aan een shockbehandeling onderwerpen 7 shocken
Aan een snelheidswedstrijd meedoen 5 racen
Aan een snoer hangende eenvoudige elektrische lamp
6 pendel 9 reflector 11 snoerpendel
Aan een snoer hechten 5 rijgen
Aan een spoorwegdienst verbonden hotel 10 spoorhotel
Aan een stellage opgehangen met hamers geslagen
slaginstrumenten 11 buisklokken
Aan een straat gegeven naam 10 straatnaam
Aan een stuk 6 geheel
Aan één stuk door 6 steeds 7 continu 8 constant 9 permanent
11 voortdurend 12 onafgebroken
Aan een touw rijgen 9 aanrissen, aanristen
Aan een vorst ondergeschikte 9 onderdaan
Aan één zijde 8 eenzijdig 12monolateraal
Aan één zijde gestempelde munt 9 bracteaat
Aan eigen huis gehecht 7 hokvast 8 honkvast
Aan elkaar 4 vast 6 aaneen 7 tezamen
Aan elkaar binden 6 knopen
Aan elkaar gaan plakken 9 verkleven
Aan elkaar kleven 7 klitten
Aan elkaar lappen 11 samenlappen
Aan elkaar lijmen 11 aaneenlijmen
Aan elkaar vast schrijven 14 aaneenschrijven
Aan elkaar verbinden 8 koppelen 11 aankoppelen
13 aaneenhechten, aaneensluiten
Aan elkaar verbonden 6 aaneen
Aan elkaar voegen 6 lassen 9 schakelen
Aan- en afvoertroepen 3 AAT
Aan- en verkoop van vreemde valuta 4 swap
Aan flarden trekken 12 uiteenrukken 14 uiteenscheuren
Aan geen kwaad denkend 8 argeloos
Aan geen vaste stand gebonden 9 astatisch
Aan gene zijde 4 over 5 trans 9 ulterieur
Aan gene zijde van 5 ultra
Aan gene zijde van de Alpen 11 trans-Alpijns
Aan gepeupel eigen 10 plebejisch
Aan gevaren en verleidingen blootgestelde jeugd in de
grote steden 11 asfaltjeugd
Aan god alleen de eer 3 SDG (Soli Deo Gloria)
Aan grillen onderhevig 6 luimig, nukkig 8 humeurig
Aan gruzelementen 4 stuk 5 kapot
Aan het aardse gehecht 11 aardsgezind
Aan het achtereinde 9 achteraan
Aan het benedeneinde 8 onderaan
Aan het boveneinde 8 bovenaan
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Aan het branden brengen 8 aanmaken 9 aansteken
Aan het daglicht komen 6 blijken
Aan het eind 6 achter, laatst, ultimo 11 uiteindelijk
Aan het eind (afk.) 2 i.f. (in fine), s.f. (sub finem), t.l. 3 ult.
Aan het einde 9 achteraan
Aan het einde van kracht of vermogen 2 op 4 leeg 5 kapot
6 doodop 7 afgemat 8 gebroken, hondsmoe, uitgeput
9 opgebrand, uitgeteld 10 afgedraaid, uitgeblust
Aan het genoemde 5 eraan
Aan het hart gaan 5 nozen 6 spijten
Aan het hoofd 6 voorop 8 bovenaan
Aan het hoofd staand 7 leidend
Aan het hoofd van een rij 6 voorop
Aan het huwelijk voorafgaande 11 prenuptiaal
Aan het idee van het volmaakte beantwoordend 6 ideaal
Aan het Latijn ontleende term of uitdrukking 9 latinisme
Aan het leger toegevoegd geestelijke 12 aalmoezenier
Aan het licht brengen 5 tonen 8 aantonen 9 onthullen,
openbaren 10 opduikelen 11 ontsluieren
Aan het licht komen 9 eclateren
Aan het lijf houden 9 aanhouden
Aan het muiten slaan 9mutineren
Aan het oog onttrekken 8maskeren 9 verbergen
11 camoufleren
Aan het oog onttrokken 6 bedekt
Aan het prijsniveau koppelen 9 indexeren
Aan het roer bevestigde takel 9 roertakel, roertalie
Aan het roer bevestigde talie 9 roertakel, roertalie
Aan het roer staan 6 sturen
Aan het slot (afk.) 2 i.f., s.f., t.l.
Aan het spit steken 11 embrocheren
Aan het strand gebouwd hotel 11 strandhotel
Aan het strand gedragen bril met gekleurde glazen
10 strandbril
Aan het strand gelegen dorp 10 stranddorp
Aan het strand gevangen haring 12 strandharing
Aan het strand gevonden goed 10 strandvond
Aan het vechten 6 slaags
Aan het vooreind gespleten pen 8 splitpen
Aan het water gelegen weiland 3 ham
Aan het werk 4 druk 5 bezet, bezig 6 doende
Aan het werk houden 11 bezighouden
Aan het werk zetten 13 tewerkstellen
Aan het woord eigen 8 lexicaal
Aan huis bezorgen 9 bestellen
Aan iedereen vertellen 11 rondkletsen
Aan iedereen zeggen 10 rondzeggen
Aan iemands oog ontsnappen 7 ontgaan
Aan iets hogers vastzitten 6 hangen
Aan iets of iemand denkende 9 gedachtig
Aan iets proberen te ontkomen 5mijden
Aan iets wennen 14 acclimatiseren
Aan iets weten te ontkomen 9 ontduiken
Aan interest opbrengen 8 renderen 13 verinteresten
Aan kleine brokjes afbreken 11 afbrokkelen
Aan komen rennen 10 toesnellen
Aan kop 6 eerste, voorop 7 vooraan
Aan kracht inboeten 10 verzwakken
Aan kramp lijdende 11 spasmatisch
Aan kunst gewijd (Lat.) 4 arti
Aan lagerwal geraakt 8 verlopen 12 gedeplaceerd
Aan lagerwal geraakt persoon 8 declassé 9 declassee
Aan land doen gaan 10 ontschepen
Aan land gaan 10 debarkeren, ontschepen 11 passagieren

Aan land komen 9 aanlanden
Aan lepra lijdend 7 lepreus, melaats
Aan lichaamsbeweging doen 6 joggen 7 sporten
Aan Mohammed toegeschreven uitspraken 6Hadith
Aan mootjes gesneden en aan een speetje gebraden aal
8 speetaal
Aan ons zelf toebehorend 5 eigen
Aan orde en tucht gewennen 9 dresseren 13 disciplineren
Aan pennen geroosterd vlees 4 saté 5 kebab 8 sjasliek
Aan regels onderwerpen 13 reglementeren
Aan reggae verwante muziek 3 ska
Aan rente opbrengen 6 renten 8 renderen
Aan scheurbuik lijdend 10 scorbutiek
Aan schimmels verwante bacterie 14 straalschimmel
Aan schouw onderworpen 14 schouwplichtig
Aan schouw onderworpen sloot 11 schouwsloot
Aan speciale onderwerpen gewijde bijeenkomst
9 studiedag
Aan sport gewijde krant 10 sportkrant
Aan stukken 5 ineen, kapot 8 gebroken
Aan stukken rukken 11 verscheuren
Aan stukken snijden 10 stuksnijden, trancheren
Aan subsidie ontvangen bedrag 14 subsidiebedrag
Aan suikerziekte lijdend 10 suikerziek
Aan tafel benodigde voorwerpen 10 tafelgerei
Aan tafel blijven nadat het eten reeds is afgelopen
9 natafelen
Aan tafel plaats nemen 11 aanschikken
Aan te raden 7 geraden 8 dienstig, raadzaam
18 aanbevelenswaardig
Aan twee draden hangend 8 bifilair
Aan twee kanten omgeven 9 flankeren
Aan twee zijden gelijk 10 bilateraal
Aan verandering onderhevig 9 alterabel
Aan Vesta gewijd 8 vestaals
Aan vier zijden gebonden 10 quaternair
Aan voorbijgaan 7 negeren
Aan voorwerpen een sierlijk vorm geven 9 sierkunst
Aan vreemde regels onderworpen 10 heteronoom
Aan wal gaan 10 debarkeren, ontschepen 11 passagieren
Aan wal uitgaan 11 passagieren
Aan wal zetten 10 debarkeren, ontschepen 13 desembarkeren
Aan weerszijden opgestelde rijen mensen 7 erehaag
Aan wie de brief gericht is 13 geadresseerde
Aan zee (afk.) 2 a/z
Aan zee gelegen 8maritiem
Aan zeezijde afgraven en landinwaarts opwerpen
10 overmollen
Aan zich hebben 6 dragen
Aan zich verplichten 6 binden 9 obligeren
Aan zichzelf geven 8 aannemen
Aan zijn beginsel ontrouw 8 afvallig 12 inconsequent,
inconsistent 15 opportunistisch
Aan zijn dienst verbinden 8 aannemen 9 engageren
Aan zijn einde komen 7 sterven 8 heengaan, inslapen
9 overlijden
Aanaarden 8 aanhelen
Aanademen 8 beademen 9 aspireren
Aanbaffen 7 snauwen 10 aanblaffen, toesnauwen
Aanbaggeren 9 aanslijken
Aanbakken 7 fruiten 9 aankoeken 10 vastbakken
Aanbassen 10 aanblaffen
Aanbeden 7 vereerd … persoon 5 idool … voorwerp 8 relikwie
… vrouw 5 godin

14Aan het branden brengen



Aanbedene 5 idool 7 beminde 8 geliefde, oogappel
Aanbeeld van een blikslager 10 poleerstok
Aanbehoren 7 behoren 10 toebehoren
Aanbelanden 6 landen 8 belanden 9 aanlanden
12 terechtkomen
Aanbelang 6 belang 7 gewicht 13 belangrijkheid
Aanbelangen 5 raken 7 aangaan 8 belangen 9 betreffen
Aanbellen 8 schellen 11 aanschellen
Aanbenen 8 aanlopen 9 snellopen 10 aanstappen
11 doorstappen 12 voortstappen
Aanbesteden 8 opdragen
Aanbesteding 4werk 8 levering, opdracht 9 aanneming,
handeling 11 inschrijving
Aanbesterven 5 erven
Aanbetaling 9 voorschot
Aanbetrouwen 13 toevertrouwen
Aanbeuren 8 aangeven, opbeuren
Aanbevelen 5 raden 8 aanraden 9 aanpreken, aanprijzen,
adviseren 10 voordragen 11 consulteren 13 recommanderen,
toevertrouwen
Aanbevelende aankondiging 7 reclame
Aanbevelenswaardig 7 geraden 8 dienstig, raadzaam
13 recommandabel
Aanbeveling 3 tip 4 raad, wenk 6 advies 8 aanrader, opdracht
9 nominatie 10 aanprijzing, compliment, raadgeving,
referentie, voordracht, voorspraak 13 recommandatie
Aanbevelingstekst 5 blurb
Aanbevolen voorstelling 8 aanrader
Aanbiddelijk 8 adorabel 9 bekoorlijk 10 aanbidbaar, lieftallig
11 verrukkelijk 18 aanbiddingswaardig
Aanbidden 6 dwepen 7 vereren 8 adoreren, beminnen,
idoleren, weglopen 9 venereren 10 liefhebben, verafgoden
Aanbiddend 7 idolaat 9 adoratief
Aanbiddenswaardige 5 Allah
Aanbidder 3 fan 5 amant, vrijer 7minnaar 9 adorateur,
vereerder 11 bewonderaar 18 huwelijkspretendent
Aanbidding 8 adoratie, verering 9 eerbetoon, idolatrie,
veneratie, zoölatrie … van beelden 11 iconolatrie
13 beeldendienst … van Christus als God de Zoon
13 christolatrie … van de duivel 9 satanisme … van de mens
13 antropolatrie … van heidense goden 8 afgoderij … van het
brood 10 artolatrie … van houten beelden 10 xylolatrie … van
sterren 9 sabaeïsme 11 astrolatrie 13 sterrendienst
Aanbieden 5 geven, tonen, wijden 6 reiken 7 offeren, vereren
8 indienen, offreren, schenken, serveren, verkopen,
verlenen, vertonen, voordoen, weggeven 9 aanreiken,
opleveren, toedienen, trakteren 10 voorzetten
11 presenteren, wegschenken 12 overhandigen
13 voorschotelen
Aanbieden aan huis 11 colporteren
Aanbieder 5 gever 8 provider, schenker
Aanbieder aan huis 10 colporteur
Aanbieder van een wissel 10 presentant
Aanbieding 3 bod 4 gave 6 aanbod 7 offerte, reclame
9 afprijzing 11 advertentie, presentatie
Aanbieding aan huis 10 colportage
Aanbikken 7 blessen 8 schalmen 10 aanblessen
Aanbinden 7 aandoen 8 beginnen 9 aanknopen, toevoegen,
vastmaken 10 aanhechten, aanvaarden, vastbinden
11 onderbinden
Aanbinder 10 scheerhout
Aanblaffen 7 snauwen 9 aanbaffen, aanbassen, aankeffen,
bedreigen 10 aansnauwen, tekeergaan, toesnauwen
Aanblazen 8 aanvuren, bezielen, opwekken 9 aansteken,

aanstoken, aspireren 10 inspireren 11 aanwakkeren
Aanblazing 8 ingeving 9 bezieling 10 inspiratie
Aanblazing (taalk.) 11 assibilatie 12 assibilering
Aanblazing van een klank 9 aspiratie
Aanbleken 10 aanlichten
Aanblessen 9 aanbikken, aanpikken
Aanblik 3 kijk 5 facet 6 aspect 7 aanzien, achting, gezicht,
regards 8 aandacht, aanzicht, prospect, uiterlijk 9 voorkomen
10 aangezicht 11 beschouwing 12 aanschouwing
Aanblik van bepaalde zijde 5 facet 6 aspect 10 invalshoek
11 perspectief
Aanblikken 6 bezien 7 aanzien, fixeren 8 aangapen, aankijken
9 aanstaren 10 beschouwen 11 aanschouwen 12 tegenstralen
Aanblijven 8 bijblijven
Aanbod 3 bod 7 offerte 8 propoost, voorstel 10 aanbieding,
propositie
Aanboeten 8 opsteken 9 aanleggen
Aanbonzen 6 botsen
Aanboorden 7 naasten 9 benaderen 10 aanklampen
Aanboren 6 openen, vinden 8 opsteken 10 ontsluiten
Aanbouw 5 erker, patio, serre 6 balkon, garage 7 veranda,
waranda 10 aanbouwsel
Aanbouw in serie 9 seriebouw
Aanbouw van een boerderij 8 stookhok
Aanbouwen 5 telen 8 aanmaken, bebouwen, bijbouwen
9 verbouwen 10 cultiveren
Aanbouwsel 5 afdak 7 aanbouw, uitbouw
Aanbraak 9 aanbreken
Aanbranden 9 aanbakken, aankoeken, aanzetten
12 carboniseren
Aanbrandsel 5 korst
Aanbreien 8 bijbreien 9 toevoegen
Aanbreken 5 dagen, komen 7 krieken, lichten 8 beginnen
9 aansnijden, aanvangen, openmaken 10 aanlichten
Aanbreken van de dag 5 dagen 6 aurora 7 krieken, lichten,
lumière 8 dageraad 10 aanlichten, morgenrood
14 ochtendkrieken
Aanbreng 7 inbreng
Aanbrengen 6 leggen, melden, werven 7 klikken, opslaan,
wijzigen 8 aangeven, bijdragen, plaatsen, verraden
9 aandragen, aanklagen, aankruien, aanleggen, aanslepen,
aanvoeren, defereren, toevoegen, toevoeren 10 aanbrieven,
apporteren, berokkenen, bevestigen, denonceren,
veranderen, verklikken, volbrengen 11 denunciëren,
installeren, medebrengen, overbrieven, rapporteren,
veroorzaken, verschaffen
Aanbrengen van een andere melodie op klokkenspel
9 versteken
Aanbrengen van een nieuw loopvlak op autoband
7 coveren
Aanbrengen van onderdelen in de techniek 11 installatie
Aanbrengen van technische werken 11 installeren
Aanbrenger 7 delator, klikker 8 deferent, sycofant, verrader
9 aanklager, klikspaan 10 denunciant, verklikker
12 denunciateur
Aanbrengertje 11 petmolentje 13weidemolentje
Aanbrenging 7 delatie
Aanbrenging van ruimte tussen letters 10 spatiëring
Aanbrengst 7 verraad 8 aanbreng
Aanbriesen 9 opstuiven 10 tekeergaan
Aanbrieven 10 aanbrengen 11 overbrengen, overbrieven
Aanbrug 7 toebrug 8 gierpont 10 pontonbrug
Aanbruisen 7 naderen
Aanbulderen 7 naderen 10 toebrullen
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