Variëren in de woordenschat
Wat bedoel je precies ?



de sfeer wordt slechter
de sfeer verwatert




dat restaurant heeft lekkere gerechten
dat restaurant serveert eigenzinnige smaakcombinaties

Concrete werkwoorden maken je tekst levendiger en dynamischer. Vermijd frequente
werkwoorden als worden, zijn, hebben, doen en maken of adjectieven als groot, mooi,
interessant, boeiend, lekker, …

Vervang in de volgende zinnen telkens het woordje ‘enorm’.
1. Ze stonden vol ontzag naar de toren van het enorme gebouw te staren.
Gigantische, reusachtige, …
2. Zijn laatste voorstelling oogstte een enorm succes.
… was een kassucces…
3. Op de top konden we genieten van een enorm vergezicht.
Weids, uitgestrekt,…
4. Wees op je hoede, hij is enorm sluw en windt je zo om zijn vinger.
Zo sluw als een vos, …
5. Het was enorm naïef van mij te denken dat hij nog terug zou komen.
Kinderlijk naïef,
6. Het is enorm jammer dat hij zich uit de raad van bestuur teruggetrokken heeft.
Doodjammer
Vervang ‘maken’, ‘doen’ of ‘hebben’ door een levendiger en preciezer werkwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

een lijst maken opstellen, samenstellen
een wens doen uiten, wensen
het licht uitdoen doven
iemand laten doen iemand laten betijen
pogingen doen proberen
winst maken boeken
proeven doen afnemen
een examen maken afleggen
zijn plicht doen vervullen
een plan maken opvatten, smeden
een goede koop doen een slag slaan
een onderzoek doen voeren
bezwaren maken uiten
een enquête doen afnemen, invullen
grote verwachtingen hebben koesteren
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Bedenk minstens zeven synoniemen voor deze woorden
eten: schrokken, verorberen, proeven, degusteren, dineren, nuttigen, opeten, schransen, tafelen,
vreten
drinken: slokken, slobberen, nippen, zijn dorst laven, hijsen, zuipen, slurpen, opslorpen,
kijken; staren, loensen, gluren, loeren, turen, zien, iem. aankijken
spreken: babbelen, praten, tetteren, verkondigen, vertellen, zeggen, praten, zich uitdrukken, zich
uiten, kletsen, kwebbelen
Taboe
tieren

Omdat het kind niet meteen eten vond, begon het te tieren.

gluren

Naast de pashokjes van het zwembad stond een vieze man te gluren.

verslinden

De chirurg had zoveel honger dat hij het hele everzwijn in een mum van tijd
verslond.

geniaal

Ik vond zijn voorstel om vandaag niet te werken geniaal.

kritiek

De oncoloog vreest dat zijn patiënt zich in een kritieke toestand bevindt.
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De nagel op de kop
Vervang in deze motivatietekst van een medestudent alle onderstreepte woorden door preciezere
varianten.

Hallo
Op de secundaire school heb ik vier jaar economie gedaan. Vooral voor het financiële
gevolgd
aspect van economie heb ik het meeste interesse gekregen. Daarna werd het tijd om aan
door de financiële kant was ik geboeid
mijn toekomst te denken, want een studie is heel erg belangrijk in mijn leven. Ik dacht
bij mijn toekomst stil te staan/van grote invloed op, cruciaal is/ overwoog
aan verschillende richtingen, maar durfde mijn twijfels niet goed te zeggen.
uiten
Er kwam een besluit, handelswetenschappen zou het worden. Nu ben ik begonnen mijn
Ik hakte de knoop door, ik besliste
studie te doen, en moet ik het natuurlijk ook nog gaan waarmaken! Van deze studie
Nu ben ik aan de studie begonnen
verwacht ik een diepgaande kennismaking met alle facetten die economie inhoudt.
de verschillende componenten van economie
Voor veel dingen heb ik voor deze school, Ehsal, gekozen. Ik heb de keuze in zekere zin
Verschillende argumenten…
gemaakt omdat de richting mij interesseert en veel toekomstmogelijkheden heeft. Ten
boeit, fascineert, …

biedt

tweede wil ik ermee een beroep trachten te doen. Voorlopig weet ik niet wat ik precies
uit te oefenen
wil doen, maar ik ben open voor vanalles. Ehsal heeft bovendien ook een goede naam bij
uitvoeren, welke job ik wil uitoefenen/sta
bedrijven. Hiermee bedoel ik dat een diploma van Ehsal veel waard is. Zo, nu weet u
waardevol is, hoog aangeschreven staat
waarom ik Handelswetenschappen doe en welke zaken bij mijn keuze een rol hebben gespeeld.
volg
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