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BESCHRIJVING VAN HET BOEK BOYCOT
De dreiging van een Iraanse blokkade in de nauwe Straat van Hormuz doet
de spanning wereldwijd escaleren, omdat de scheeproutes die daar lopen
van groots belang zijn voor het vervoer van ruwe olie naar het westen.
Amerikaanse officieren proberen de economie te behoeden voor een grote
val, waardoor Israël tussen twee vuren in komt te staan. Ondertussen wordt
CIA-agent Marc Royce ingeschakeld om onderzoek te doen naar een Iraans
nucleair programma. Maar hij heeft nauwelijks aanknopingspunten...
BOYCOT - WIKIPEDIA
Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties
met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een
verzaking om. Boycot het verbod om handel te drijven met een bepaald
land. Het doel hiervan is om dit land te straffen voor bepaalde daden die dit
land heeft gepleegd en het. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk
privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt
u bij ons ook terecht voor synoniemen. een boycot tegen producten uit een
politiek fout land - a boycott of products from a country that violates human
rights culturele boycot - cultural boycott Woorden.org, online sinds 2010, is
een gratis online woordenboek voor de Nederlandse taal. A boycott is an act
of voluntary and intentional abstention from using, buying, or dealing with a
person, organization, or country as an expression of protest. Amerikaanse
president Donald Trump haalt woensdag opnieuw uit naar Nike. Volgens
hem lijdt het sportmerk zwaar onder de boycot van Amerikanen naar
aanleiding van de. Tientallen Europese artiesten verzetten zich tegen het
organiseren van het Eurovisiesongfestival in Israël. Reden voor hun oproep
tot een boycot is de. Tientallen Europese artiesten verzetten zich tegen het
organiseren van het Eurovisiesongfestival in Israël. Reden voor hun oproep
tot een boycot is de. plans to boycott American products They boycotted the
city's bus system. We boycotted companies that were polluting the
environment. De aandelen van Nike staan al de hele dag in de min, nadat
bekend is geworden dat de omstreden Americanfootballspeler Colin
Kaepernick een van de gezichten. Een boycot is het verbreken van een
handelsrelatie. Daarnaast is het een weigering om iets te doen, om daarmee
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een statement uit te brengen. Waag het niet om kritiek te hebben op
Waylon, want daar kan hij niet tegen. De populaire zanger heeft de grootste
kranten van Nederland geboycot. Boycott definition, to combine in abstaining
from, or preventing dealings with, as a means of intimidation or coercion: to
boycott a store. See more. LONDEN - Tientallen Europese artiesten
verzetten zich tegen het organiseren van het Eurovisiesongfestival in Israël.
Reden voor hun oproep tot een boycot.
BETEKENIS BOYCOT
Vertalingen van 'boycot' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en
vele andere Engelse vertalingen. Oproep tot boycot Ben & Jerry's uit
Hellendoorn. HELLENDOORN - Als het aan de Nederlandse Volks-Unie ligt,
worden ijsjes van Ben & Jerry's per direct geboycot. Nieuws Boycot tegen
Israël 9 juli 2015. Een Jordaanse Palestijn die in Engeland woont, Mudar
Zahran, zegt in een artikel in de krant Israel Hayom dat "degenen die. Net
als de Duitse- en Tsjechische regering overweegt nu ook het Nederlandse
kabinet het EK voetbal 2012 in Oekraïne te boycotten. Volgens minister
Rosenthal zullen. In plaats van de keuze voor een verheffend
Boekenweek-thema, gaat de CPNB voor een thema dat de vrouw terug aan
het aanrecht brengt. Schrijfster Be... De Arabische boycot op Qatar blijft
voorlopig van kracht. Dat hebben vier van de buurlanden die de
economische en diplomatieke banden met de oliestaat hebben. Many
translated example sentences containing "boycot" - English-Dutch dictionary
and search engine for English translations. Word History: An Englishman
and former British soldier, Charles C. Boycott was the estate agent of the
Earl of Erne in County Mayo, Ireland. The earl was one of the. Boycot
translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related
words. Rusland boycot producten uit de EU als reactie op de sancties. Wat
doet het kabinet voor getroffen ondernemers. President Trump riep zondag
op tot een boycot van een van de meest iconische Amerikaanse producten:
Harley Davidson. In zijn verkiezingscampagne en het. Sancties zijn, in de
internationale verhoudingen, maatregelen waarmee ongenoegen over de
praktijk van een ander land tot uiting wordt gebracht. 'Landen dreigen met
boycot songfestival' Het is nog maar de vraag of het Eurovisiesongfestival
volgend jaar wel in Israël plaatsvindt. Achter de schermen. Nieuws Boycot?
6 september 2013. Wat een vreemd woord, vind je niet? Wat het betekent?
'Het opzettelijk verbreken van zakelijke of maatschappelijke relaties met een.
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