
5-1-1 5-1-5 5-1-9 5-2-1 5-2-5 5-2-9 

de knoeiboel        
de zeilboot         
de vleermuis 
het kleinkind          
de schoensmeer      
het zwaailicht 
de hooiberg          
de kleerhanger            
de treinreis 
het weiland        
de gloeilamp                
het kleurkrijt 

de zwaluw             
het drama                    
deze 
bijna                       
de auto              
de schalen 
ja                            
het tempo                    
de regel 
de paraplu              
de oma                      
de fotolijst 

wij bedoelen          
het verhaaltje            
het spijkertje 
het stoeltje             
wij verliezen              
wij besluiten 
de bliksem             
wij gebieden              
het gedichtje 
de broertjes           
wij bewaren               
wij speuren 

de mollen         
de heggen           
de ballen 
lekker              
de hekken            
knallen 
de kippen         
de takken            
de biggen 
allen                 
de kikkers            
smullen 

de augurk         
ik klauter              
eiken 
de leiding         
de reiger              
de aula 
eigenwijs          
de hei                  
de vrachtauto 
wij kauwen       
de eikel                
de autoband 

waarmee         
brutaal                 
verloren 
de panda         
verloren               
beneden 
de adem          
bijna                    
de moskee 
het tempo        
het stro                
het pluimvee 

uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden 

het zeepsop  
de klapzoen 
de preisoep  
de speurneus 
het spiegelei  
de stoeipartij 
het breiwerk  
het strooigoed 
de smeerworst  
de snelweg 
de kleurdoos  
het zangzaad 

de draken  
hoera 
wij stelen  
de zebra 
wij lopen  
de slee 
de boter  
de orka 
de schepen  
het stro 
de buren  
de opa 

het klauwtje  
stoute 
het wormpje  
de beren 
het hondje  
verliefd 
het fietsje  
het geweer 
de bloesem  
gewond 
de pleister  
het begin 

de klassen  
losse 
de fakkel  
de roddel 
de wekker  
voller 
kleffe  
de putten 
wij knippen  
wij puffen 
de rekken  
dunne 

de busreis  
gauw 
het breiwerk  
de pauwoog 
het eiwit  
de rauwkost 
de heide  
de paus 
keihard  
de pindasaus 
het treinstel  
de kauwgom 

de bladen  
zodra 
gluren  
welnu 
helaas  
de poema 
de student 
het menu 
het najaar  
de toffee 
de serie  
het drama 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5-3-1 5-3-5 5-3-9 5-4-1 5-4-5 5-4-9 

dertig 
schattig 
harig 
wollig 
donzig 
bonkig 
schubbig 
gelig 
zalig 
aardig, 
slaperig 
tachtig 

de vacht  
het gelach  
de vrucht 
de tocht  
de richel  
slecht 
toch  
de pechvogel  
juichen 
het lichaam  
dicht  
bedacht 

de voetstappen  
het hoofdkussen  
de hamlappen 
de bolderkarren  
de sterrenhemel  
de terrastafel 
de zwemlessen  
aantrekkelijk  
de bosbessen 
ongelukkig  
het eindrapport  
het postpakket 

heerlijk 
eigenlijk 
moeilijk 
kwalijk 
hopelijk 
namelijk 
vrolijk 
sierlijk 
eerlijk, 
vreselijk 
misselijk 
smakelijk 

Pieterburen 
het midden 
de problemen 
hebben 
komen 
de Waddenzee, 
zwemmen 
zonnen 
aanraken 
spelen 
knuffelen 
vreselijk 

het strand 
de eb 
breed 
de rob 
de zeehond 
de krab 
de held 
de schub 
glad 
de zonnebrand 
de tijd 
de huid 

uitbreidingswoorden      

driftig  
stuntelig 
ernstig  
truttig 
fruitig  
kruimelig 
moedig  
bokkig 
vurig  
duizelig 
mopperig  
hoekig 

het gedicht  
goochelen 
de knecht  
de chloor 
de rechter  
de richel 
de pracht  
de kachel 
het gevecht  
de lachbui 
de lucht  
de echo 

dunner  
de vriendinnen 
schrikken  
de komkommer 
de timmerman  
tamme 
knapperig  
de middag 
de klusser  
ontdekken 
oplossen  
de winnaar 

huwelijk  
dodelijk 
behoorlijk  
gewoonlijk 
meesterlijk  
stedelijk 
pijnlijk  
hartelijk 
landelijk  
koninklijk 
persoonlijk  
wonderlijk 

besturen  
de prikker 
doorstrepen  
de rommel 
frisse  
uitknippen 
klussen  
vragen 
kwader  
de woning 
platte  
de rekening 

beroemd  
de afgrond 
het zwaard  
het speelgoed 
de manenrob  
het schild 
spannend  
het spinnenweb 
de jachthond  
het grasveld 
de kwab  
de afstand 

 
 
 
 
 
 
 



5-5-1 5-5-5 5-5-9 5-6-1 5-6-5 5-6-9 

het spinnetje 
het heggetje 
de openingetjes 
de kringetjes 
de rondjes, 
het weggetje 
het holletje 
het bloemetje 
het kippetje 
het ballonnetje, 
het ringetje 
het velletje 

de ontdekking  
aantrekkelijk  
versturen 
spannend  
verzinnen  
de verbetering 
het tafellaken  
schuren  
verlegen 
de rapporten  
opzettelijk  
de gevaren 

het afscheid  
de dauwdruppels  
augustus 
nauwelijks  
de eikenboom  
keihard 
de reistijd  
de leider  
de wenkbrauw 
de auteur  
het applaus  
de scheidsrechter 

grijze 
de muizen 
stijve 
de huizen 
de neuzen 
de reuzen 
verbazen 
de poezen 
blazen 
graven 
kluiven 
wuiven 

ik droom 
ik woon 
ik kus 
ik word 
ik durf 
ik dobber 
ik pak 
ik raas 
ik eet 
ik duw, 
ik reis 
ik doe 

voorstellen 
geleden 
zeven 
de middag 
later 
waren 
het lokaal 
alle 
hebben 
schreven 
de balpennen 
de griffel 

uitbreidingswoorden      

het belletje  
het plannetje 
het brilletje  
het schrammetje 
het dingetje  
het spelletje 
het gezinnetje  
het biggetje 
het krabbetje  
het balletje 
het ommetje  
het stemmetje 

beter  
dubbel 
de bramen  
de redding 
dove  
de kapper 
gure  
de vulling 
de tegels  
zonnig 
het schema  
bitter 

de afleiding  
de fraude 
de arbeider  
herkauwen 
de bedreiging  
nauwkeurig 
de beitel  
de automaat 
de eindsprint  
de pauwoog 
het waterpeil  
benauwd 

kleven  
blozen 
de gleuven  
boze 
stuiven  
lezen 
dove  
vriezen 
beroven  
de sauzen 
geloven  
reizen 

fietsen  
rennen 
vinden  
vragen 
dromen  
fluiten 
graven  
blazen 
schudden  
vegen 
gooien  
niezen 

lenen  
de koffie 
verkopen  
de oppasser 
schaken  
de kussens 
de studie  
stekken 
het probleem  
bukken 
helaas  
volwassen 

 
 
 
 
 
 
 
 



5-7-1 5-7-5 5-7-9 5-8-1 5-8-5 5-8-9 

knabbelen 
wandelen 
kwetteren 
bijzondere 
knuffelen 
naderen 
aarzelen, 
andere 
klauteren 
meerdere 
bladeren 
vogeleieren 

de papegaai 
het papier 
de dromedaris 
de flamingo 
de kamelen 
de kanaries, 
natuurlijk 
het lawaai 
de bananen 
de ananas 
de agent 
het tapijt 

de matrozen  
de vliegreizen  
de schroeven 
de bedrijven  
proeven  
bewijzen 
begraven  
de wijnglazen  
de landsgrenzen 
de rijlaarzen  
de kluiven  
de brievenbussen 

de goochelaar  
de bedreiging  
het pauzenummer 
juichen  
de kabeljauw  
de dievenklauw 
de afleiding  
de lachebek  
de beveiliging 
het chloor  
het terrein  
flauwvallen 

de rapporten  
de puzzelboekjes  
hobbelig 
de appelflap  
het publiek  
lichamelijk 
de verbetering  
verdwalen  
aanwezig 
de stuwdammen  
de zitting  
de strandpalen 

de stopplaats  
het biebpasje  
de handtas 
de voorruit  
de melkkoe  
de vuilniszak 
de sleepboot  
de jaszak  
achttien 
het werelddeel  
de verfvlek  
het zeepbakje 

uitbreidingswoorden      

oefenen  
handelen 
sombere  
jongere 
dobberen  
oudere 
wiebelen  
hinderen 
fonkelen  
glinsteren 
vliegeren  
de liederen 

apart  
de salamander 
de agenda  
de manier 
de raket  
het kanon 
het paleis  
jaloers 
de radijs  
het patroon 
de matroos  
de paniek 

de lijven  
de kloven 
de kluizen  
zweven 
voorblijven  
de jakhalzen 
aanwijzen  
de roomkazen 
schaven  
de duiven 
de landhuizen  
halve 

allebei  
de sauslepel 
de afwasteil  
augustus 
de aardbei  
de gaskachel 
veilen  
giechelen 
nauwkeurig  
de techniek 
klauteren  
kuchen 

de schapen  
slimme 
wij verdwalen  
de trapper 
wij koken  
schattig 
wij vergeten  
de ballon 
wij verhuren  
wij verzetten 
schrale  
wij beklimmen 

de huissleutel  
het houtvlot 
het stopbord  
de schiettent 
de voorrang  
de stamppot 
sneeuwwit  
de verbanddoos 
vuurrood  
het brooddeeg 

 
 


