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 feeding him sausages. Je verwent die hond 
als je hem worstjes blijft geven.

spoke  spoo:k
sprak, spraken
She spoke to the teacher. Ze sprak met de 
leraar.

spoken  spooken
gesproken
Have you spoken to your aunt? Heb je 
met je tante gesproken?

sponge  spandzj
spons
Some people use a sponge in the bath. 
Sommige mensen gebruiken een spons in 
bad.

spoon  spoe:n
lepel
I eat spaghetti with a fork and spoon. Ik 
eet spaghetti met een vork en een lepel.

sport  spo:t
sport
What kind of sport do you do? Wat voor 
sport doe jij?

spot  spot
➊ vlek
Our cat has a spot on her nose. Onze kat 
heeft een vlekje op haar neus.
➋ opmerken, vinden
Spot the diff erence between the two 
drawings. Zoek het verschil tussen de twee 
tekeningen.

sprang  spreng
sprong op, sprongen op
She sprang up when the telephone rang. 
Ze sprong op toen de telefoon ging.

spread  spred
spreiden, verspreiden, uitbreiden
Fire spreads rapidly. Vuur breidt zich snel 
uit.

He spreads a thick layer of peanut butter 
on his bread. Hij smeert een dikke laag 
pindakaas op zijn brood.
Spread out your arms. Spreid je armen.
The fi re spread rapidly. Het vuur breidde 
zich snel uit.
This disease has spread all over the 
world. Die ziekte heeft zich over de hele 
wereld verspreid.

spring  spring
➊ voorjaar
Tulips bloom in spring. Tulpen bloeien in 
het voorjaar.
➋ opspringen
He springs to his feet when the police 
come in. Hij springt overeind als de politie 
binnenkomt.
➌ springveer
The springs of the old mattress are 
sticking out. De springveren van het oude 
matras steken naar buiten.
➍ bron
There are many hot springs in Iceland. Er 
zijn veel hete bronnen in IJsland.

sprinkle  springkl
➊ bestrooien
Sprinkle the cake with sugar. Bestrooi de 
taart met suiker.
➋ hagelslag
Would you like sprinkles on your ice 
cream? Wil je hagelslag op je ijsje?

sprouts  sprauts
spruiten
I don’t like sprouts. Ik hou niet van 
 spruiten.

square  skwee
➊ vierkant
Draw a large square on your paper. Teken 
een groot vierkant op je papier.
My room is eight square metres. Mijn 
kamer is acht vierkante meter.
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➋ hokje
Go forward three squares. Ga drie hokjes 
vooruit.
We’re back to square one. We kunnen 
weer van voor af aan beginnen.
➌ plein
Turn left at the square. Ga bij het plein 
linksaf.

squeeze  skwie:z
➊ uitknijpen, persen
Squeeze two lemons and add sugar. Pers 
twee citroenen uit en voeg suiker toe.
The car is full but we can squeeze you in. 
De auto zit vol maar we kunnen jou er wel bij 
persen.
➋ omhelzing
He gave me a big squeeze when we 
met. Hij omhelsde me innig toen we elkaar 
tegenkwamen.

squid  skwid
pijlinktvis
Have you ever eaten squid? Heb jij wel 
eens pijlinktvis gegeten?

squirrel  skwirrel
eekhoorn
We saw a grey squirrel high up in the 
tree. We zagen een grijze eekhoorn hoog in 
de boom.

square

squeeze

stable  steebl
➊ stal
How many horses are there in this 
 stable? Hoeveel paarden staan er in deze 
stal?
➋ stabiel
The doctor says that her condition is 
stable. De dokter zegt dat haar toestand 
stabiel is.

stadium  steediem
stadion
We went to the football match at the 
stadium. We gingen naar de voetbal-
wedstrijd in het stadion.

staff   sta:f
personeel
The staff  is not happy with the 
 reorganisation. Het personeel is niet blij 
met de reorganisatie.
The teachers are drinking coff ee in the 
staff  room. De leraren drinken koffi  e in de 
personeelkamer.

stage  steedzj
➊ toneel
It’s scary to be on stage. Het is eng om op 
het toneel te staan.
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