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转机 zhuǎnjī een nieuwe wending 
偶然 ǒurán bij toeval, kans 
早晨 zǎochén vroeg in de ochtend 
转悠 zhuǎnyōu rondwandelen 
零钱 língqián wisselgeld 
油条 yóutiáo beignet, deegstengel 
顺便 shùnbiàn activiteiten die toevallig samen 

gebeuren 
贴 tiē plaksel 
招工 zhāogōng werknemers werven 
启事 qǐshì aankondiging, berichtgeving 
浆糊 jiānghú plakken 
趁 chèn positie, van iets profiteren 

注意 zhùyì aandacht geven 

撕 sī scheuren 
转圈 zhuǎnquān ronddraaien, omdraaien 
凡是 fánshì alle 
揭 jiē afscheuren 
不正当 bùzhèngdāng niet juist, oneerlijk 
自然而然 zìránérrán natuurlijk, spontaan (let.: natuur, natuur)  
手段 shǒuduàn methode 
不安 bùān wankel 
蒙头睡大觉 méngtóushuì 

dàjué 

zichzelf instoppen en als een blok 
slapen (let.: bedekken, hoofd, zwaar, 
slaap)  
 

试工 shìgōng op proef werken 
二话不说 èrhuàbùshuō verder niets zeggen (let.: twee, woord, 

niet, zeggen)  
掀 xiān openslaan, afhalen 
扬 yáng heffen, verhogen 
叠 dié vouwen 
冲 chōng met veel energie en kracht 
情绪低落 qíngxù dīluò gedeprimeerd, mismoedig gestemd (let.: 

emotie, mentale staat, laag, vallen)  
调动 diàodòng doorgeven, bewegen 
由于 yóuyú  

 

dankzij 

利润 lìrùn voordeel 
装修 zhuāngxiū opknappen 



引人注目 yǐnrénzhùmù opvallend, opzichtig (let.: verleiden, 
mens, aandacht geven, oog)   

滑稽 huájī grappig 
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光景 guāngjǐn rond 
个子 gèzi lengte 
身材 shēncái gestalte 
略微 luèwēi een beetje, lichtelijk 
丰满 fēngmǎn vol en rond, volop 
淡妆 dànzhuāng ietsje opgemaakt 
一旦 yīdàn in één dag, in een korte tijd 
保养 bǎoyǎng goed voor je gezondheid zorgen 
便 biàn handig, geschikt 
猜 cāi raden 
拖地 tuōdì de vloer schrobben 
少见 shǎojiàn (beleefde vorm van groet) lang niet 

gezien, ik ben blij je weer te zien 
麻 花 辫 má huā biàn gevlochten paardestaart 
袖 xiù mouw 
衬衫 chènshān bloes 
若 隐 若 现 ruò yǐn ruò xiàn vaag zichtbaar 
戳 chuō stoten, prikken 
忙 碌 máng lù bezig zijn 
圆领 yuánlǐng rondehals 
汗衫 hànshān onderhempje 
配 pèi mengen 
佐料 zuǒliào kruiden 
青春痘 qīngchūndòu acne , jeugdpukkels 
估计 gūjì schatten, inschatten 
整理 zhěnglǐ opruimen 
伟 wěi groot 
漏斗 lòudǒu trechter 
沾 zhān nat, vochtig 
握 wò vasthouden 
手腕 shǒuwàn pols 
尽头 jǐntóu eind 

储物室 chǔwùshì voorraadkamer, provisiekamer 
厉害 lìhài fel, streng 
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敏感 mǐngǎn 

 

gevoelig 



暗自 ànzì in mezelf 
惊讶 jīngyà verrast 
串 chuàn vastrijgen 
剥 bō schillen 
蛮 mán onbehouwen, hier = nogal 
谦虚 qiānxū bescheiden 
居 留 jū liú verblijven 
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过 于 guò yú buitensporig, excessief 
性 感 xìng gǎn sexy 
饥 荒 jī huāng  blut, honger,  
仄  zè nauw 
呼 吸 hū xī ademen 
急 促  jí cù versneld 
涨 工 资 zhǎng gōng zī salaris verhogen 
长 圆  cháng yuán ovaal 
情 调  qíng diào gevoel, gevoelens 
优 雅 yōu yǎ elegant 
陆 续 lù xù de een na de ander 
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往 返 wǎng fǎn heen en weer reizen, retour 
转 悠 zhuǎn yōu ronddwalen 
咧 咧 lie lie onzin kletsen 
拉 lā kleine ondersteuning 
合同工  hétónggōng arbeidsovereenkomst 
出 头 chū tóu hoofd boven water houden 
完 税 wán shuì belasting betalen 
   
PAG  200   
   
概 念 gài niàn concept, idee 
流氓  liú máng schurk 
扔 掉  rēng diào  

 

weggooien 

嚼  jué  kauwen 
情 不 自 禁 qíng bù zì jìn  

 

kan niet vermijden iets te doen, een 
plotse ingeving krijgen om iets te doen. 
(let.: gevoel, niet, zichzelf, verbieden)  

汤 母  tāng mǔ  Tom (naam) 
扑 哧  pū chī onomat.:geluid van snuiven 
闭  bì dicht doen 
花 生 huā shēng pinda 



拨电话 bōdiànhuà nummer intoetsen 
过 来  guò lái langs komen 
顿 时  dùn shí meteen 
兴 奋  xīng fèn opgewonden 
满 口  mǎn kǒu  

 

overvloedig 
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接 住  jiē zhù  

 

stoppen 

搞 鬼  gǎo guǐ uitspoken 
桃 花 运 táo huā yùn het geluk van een man in het liefdesleven 

(let.: perzikbloesemgeluk) 
硬 币 yìng bì munten 
婆 婆 妈 妈 pó pó mā mā doe er niet moeilijk over (let.: 

schoonmoeder [van man], moeder)  
黝 黑 yǒu hēi donkere huidskleur 
长 相 zhǎng xiāng kenmerken, uitzien 
标 志 biāo zhì kenmerk, symbool 
   

	


