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Overzicht herhalingskaarten   
Elke kaart heeft een A- en een B-kant, die min of meer gelijkwaardig 

zijn. Deze oefenrijen staan op aparte pagina’s, waardoor zowel 

digitaal gebruik, als dubbelzijdig printen mogelijk zijn.  

 

Klankzuivere woorden 

H001 korte klinker mkm 

H002 korte klinker mmkm 

H003 korte klinker mkmm 

H004 korte klinker mmkmm 

H005 korte klinker mkmm/mmkmm/mmmkm/mmkm 

H006 korte klinker mkmm  (lf, lm, lg, lk, rk, rg, rm, rf) - 

klankonzuiver? 

H007 korte klinker mmmkm/mkmmm 

H008 lange klinker- 2 gelijke letters mkm 

H009 lange klinker- 2 versch. letters mmkm/mkmm/mmmkm 

H010 lange & korte klinker  mmkm/mkmm/mmmkm 

H011 lange & korte klinker  samenstelingen 

H012 lange & korte klinker  samenstelingen 

H013 lange & korte klinker  samenstelingen 

H014  lange & korte klinker  samenstelingen 

H015 lange & korte klinker  samenstelingen 

H016 sch- en schr mm(m)km(m) en samenstellingen 

H017 v- / f-  vnl. eendelige woorden 

H018 z- / s-  vnl. eendelige woorden 

H019 v- / f-  samenstellingen 

H020 z- / s-  samenstellingen 

Nietklankzuivere woorden 

H021 [aaj-ooj-oej]   vnl. eendelige woorden 

H022 [aaj-ooj-oej]   vnl. een- en tweedelige woorden (waarin rest

   klankzuiver) 

H023 [aaj-ooj-oej]   vnl. tweedelige woorden (vnl. met sjwa erbij) 

 

 

H024 [i:r-o:r-u:r]  een- en tweedelige woorden  

H025 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden 

H026 [i:r-o:r-u:r]  twee- en meerdelige woorden  

H027  sjwa twee- en meerdelige woorden –met voor-en achtervoegsel met [ə] 

N028 sjwa twee- en meerdelige woorden – met voor-en achtervoegsel met [ə] 

N029 sjwa twee- en meerdelige woorden – vnl. met [–jə]/[-tjə]/[-pje] 

N030 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-əg] 

N031 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-əg] 

N032 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-lək] 

N033 sjwa mix van alle varianten 

H034 [-ngk]=nk  vnl. tweedelige woorden 

H035 [-ngk]=nk vnl. tweedelige woorden – met afleiders 

H036 [-ngk]=nk  twee- en meerdelige woorden – met afleiders 

 

H037 [t] = d of t  eendelige woorden –met –d en –t  

H038 [t] = d of t  vnl. eendelige woorden –met –d en – t  

H039 [t] = d of t  vnl. meerdelige woorden –met –d en –t   

H040 [p] = b of p  eendelige woorden – vnl. met –b 

H041 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – met –b of –p  (met enkele  

                                                                       uitheemse) 

H 042 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – waaronder  

[t]= d of t            uitheemse woorden - met alle varianten 

   

N043 [cht]=cht vnl. eendelige woorden 

N044 [cht]=cht meerdelige woorden 

N045 [cht]=cht meerdelige woorden 

N046 lettervrek  tweedelige woorden (met afleiders) 

N047 lettervrek tweedelige woorden (met afleiders) 

N048 lettervrek tweedelige woorden  

N049 lettervrek  meerdelige woorden  

 

H050 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

H051 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa) 

H052 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden 



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H053 opsluitregel  meerdelige woorden 

 

H054 [ou]=ou/au   vnl. eendelige woorden 

H055 [ou]=ou/au   vnl. meerdelige woorden 

H056 [ou]=ou/au/ow  vnl. meerdelige woorden, waaronder enkele  

                                           uitheemse 

 

H057 [iew]=ieuw/[eew]=eeuw  meerdelige woorden 

H058 [uuw]=uw    meerdelige woorden 

H059 [iew]=ieuw/[eew]=eeuw meerdelige woorden 

 [uuw]=uw/[au]=auw 

H060 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden 

H061 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden  

H062 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

H063 [ei]=ei/ij  woordgroepen 

H064 [ei]=ei/ij  woordgroepen 

H065 [vr]=wr  vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

H066 [vr]=wr  vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

H067 [ie]=i/ie  meerdelige woorden 

H068 [ie]=i/ie  meerdelige woorden, waaronder uitheemse 

 

H069 [ie]=y/ee/ea uitheemse woorden met afleiders 

H070 [ie]=y/ee/ea uitheemse woorden met afleiders 

H071 [i]=i of y  uitheems – met een afleider 

H072 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een  

                             vaste s of apostrof s 

H073 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een  

                             vaste s  of apostrof s 

H074 [-s]=sch /ies meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op  

                                            [ies] =isch en enkele zelfst. nw. waar geldt  

                                            [ies]=ies, als afleider  

H075 [-s]=sch /ies woordgroepen 

 

H076 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden  

                             met wel en geen klinkerbotsing – bij wel lost  

                             een trema het op  

H077 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden  

                             met wel en geen klinkerbotsing – bij wel lost  

                             een verbindingsstreepje het op 

 

H078 [k] = c of k  mix van inheemse en uitheemse woorden 

H079 [k] = c of k woorden en woordgroepen, vnl. uitheems 

H080 [kw]=kw of qu mix van inheemse en uitheemse woorden 

 

H081 [ks]=x of ks of ct vnl. (min of meer gangbare) uitheemse  

                                                  woorden 

H082 [ks]=x of ks of ct vnl. (min of meer gangbare) uitheemse  

                                                  woorden 

H083 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H084 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H085 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H086 [sj]=sj of ch mix van inheemse en uitheemse (maar wel  

                             bekende) woorden 

H087 [sj]=sj of sh vnl. uitheemse woorden, waaronder een  

                             aantal heel bekende 

H088 [(t)s]=t  uitheemse zelfstandige naamwoorden op –tie 

H089 [z]=s  meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden  

                                           afgeleide zelfst. naamwoorden 

H090 [z]=z of s [zj]=g vnl. Franse en andere uitheemse woorden of

   afleidingen daarvan 

H091 [oe]=oo vnl. Engelse woorden 

H092 [oe]=u/ou/oe/e/ui uitheemse woorden en enkele inheemse als  

                                           afleider 
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H093 [oo]=au  uitheemse (vnl. Franse) woorden – met  

                                           afleiders 

H094 [oo]=ot/au/eau/o mix van vnl. uitheemse woorden 

H095 [e:]=ai of  ert  of  è  of  ê  mix van uitheemse (vnl. Franse)  

              [e]=e                                  woorden 

H096 [t]=th  meerdelige vnl. uitheemse woorden -  

                                           uitzonderingen 

H097 [aj]=aill/[oej]=ouill uitheemse (Franse) woorden 

H098 hoofdletters mix van woorden die wel of juist niet een  

                                           hoofdletter krijgen 

H099 hoofdletters mix van woorden die wel of juist niet een  

                                           hoofdletter krijgen 

H100 los of aanelkaar   woorden / woordgroepen die je wel of niet  

                                              aanelkaar schrijft 

H101 los of aanelkaar   woorden / woordgroepen die je wel of niet  

                                             aanelkaar schrijft - al dan niet met een  

                                             verbindingsstreepje of een apostrof  

 

H102 tussen-n ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of  

                                           niet een n schrijft  

H103 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of  

                                           niet een (extra) s schrijft 

 

 

Mix inheemse woorden 

H104 lettervrek / opsluitregel werkwoorden (vnl. samenstelling met

     voorzetsel) 

H104 lettervrek / opsluitregel samenstellingen ‘in en om het huis’ 

H106 lettervrek / opsluitregel werkwoorden ‘rondom maaltijden’ 

(vnl.    samenstellingen met voorzetsel) 

H107 v- / f-    samenstellingen en afleidingen 

H108 z- / s-    samenstellingen en afleidingen 

H109 -z / s- lettervrek / opsluitregel samenstellingen en afleidingen 

H110 -v / f- lettervrek / opsluitregel samenstellingen en afleidingen  

 

 

De kaarten die zijn gemarkeerd met drie kruisjes, zijn zg. Amsterdamse 

kaarten. Hierop staan woorden waarin het verschil tussen [s] en [z] of 

[f] en [v] centraal staat. 

Het gebruik hiervan kan overigens ook voor leerlingen buiten 

Amsterdam nuttig zijn. 

Het zijn de kaarten 17 t/m 20 en 106 t/m 109. 
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H 001 – A 

 

de tel 

de lak 

de kas 

de sok 

het mos 

de lik 

de tik 

het lek 

de bok 

de kin 
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H 001 – B 

 

de lok 

de lap 

het bos 

de sik 

de kus 

de lus 

de les 

de kok 

de rok 

het bot 
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H 002 – A 

 

de stal 

de slak 

de klas 

de stok 

de klos 

de prik 

de klik 

de vlek 

het blok 

de klim 
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H 002 – B 

 

de slok 

de klap 

de blos 

het blik 

het stuk 

de plus 

de fles 

de klok 

de vlok 

het vlot 
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H 003 – A 

 

de kast 

de gast 

de gans 

de bons 

de kant 

de gesp 

de list 

de hals 

de mars 

de kist 
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H 003 – B 

 

de dans 

de mens 

de mast 

de bast 

de lont 

het dons 

de rits 

de wesp 

de gist 

de huls 
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H 004 – A 

 

de krant 

de plant 

de bluts 

het brons 

de slang 

de stomp 

de trots 

de glans 

de kring 

de kramp 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 004 – B 

 

de krans 

de plons 

de stang 

de stolp 

de klomp 

de plint 

de start 

de krent 

de prent 

de kluts 
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H 005 – A 

 

de trap 

de flap 

de drop 

de slip 

het split 

de mest 

het vest 

de mast 

de kwast 

de sprint 
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H 005 – B 

 

de grap 

de stap 

de strop 

de klop 

het gips 

de rest 

de fles 

het glas 

het nest 

de strips 
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H 006 – A   

 

de kalk 

het merk 

de berg 

de tulp 

de wolf 

de kerk 

de valk 

het erf 

de korf 

de helm 
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H 006 – B 

 

het perk 

de balk 

de golf 

de melk 

de merg 

de harp 

de kolk 

de welp 

het dorp 

de berk 
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H 007 – A 

 

de strik 

de barst 

de sprong 

de scherf 

de schil 

de dorst 

de schol 

de strip 

de korst 

het verst 
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H 007 – B 

 

de schok 

het schip 

de strop 

de kwark 

de borst 

de spons 

de straf 

de worst 

de sprint 

de vorst 
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H 008 – A 

 

de kaas 

de paal 

de goot 

de room 

de taal 

ik beef 

het vuur 

de muur 

kaal 

de maat 
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H 008 – B 

 

de buur 

de reep 

de beet 

het paar 

de baal 

de zoon 

de rook 

de boot 

de huur 

de baan 
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H 009 – A 

 

de plaats 

het schaap 

de school 

de stroom 

de straat 

scheef 

het stuur 

de schuur 

de straal 

de schaaf 
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H 009 – B 

 

de buurt 

de streep 

het beest 

het paars 

de schaal 

schoon 

de strook 

de schoot 

de huur 

in maart 
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H 010 – A 

 

de stoel 

de pruik 

de steun 

de spier 

de schoen 

schuin 

het gruis 

 de griep 

de bloem 

de jeuk 
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H 010 – B 

 

de bloes 

de struik 

de kruin 

de reus 

het schuim 

de stoep 

het dier 

de kuil 

de gleuf 

de spruit 
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H 011 – A 

 

de filmzaal 

de veeboer 

de dropstaaf 

de boomstam 

het uurwerk 

de zakdoek 

de druipneus 

de stokroos 

de staanplaats 

het afval 
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H 011 – B 

 

het stripboek 

de haarlak 

de zuurstok 

de zeeman 

de schooltas 

de rugzak 

de klimplant 

de spaarlamp 

de sierstruik 

de glasbak 
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H 012 – A 

 

doen alsof 

het aantal 

de vuurkorf 

de bloemkool 

de dansvloer 

het bakblik 

de taartvorm 

de fietspomp 

het leesboek 

de voetbal 
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H 012 – B 

 

de fietskar 

de mesthoop 

de ligstoel 

het schaatspak 

de bierfles 

de kunstroof 

de omgang 

het lesuur 

de wieldop 

het remblok 
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H 013 – A 

 

de zaklamp 

het bakbeest 

de fietstas 

de paspop 

de angstkreet 

de kerstboom 

de wasstraat 

de tuinslang 

de grasspriet 

het melkpak 
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H 013 – B 

 

de bakfiets 

het mestkalf 

de krielkip 

de zwembroek 

de zuigfles 

de boekdrukkunst 

de gangkast 

het fietsstuur 

de wielklem 

de balpen 
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H 014 – A 

 

het schelpdier 

de garnaal 

de walvis 

de branding 

de zeevis 

het visnet 

de visafslag 

de kustplaats 

de schelvis 

de platvis  
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H 014 – B 

 

de staartmees 

de koolmees 

de kruisspin 

de zweefvlieg 

de boktor 

de huismus 

de spitsmuis 

het steenuil 

de ringslang 

de bosmier 
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H 015 – A  

 

de afsprong 

de aanlegplaats 

de praatstoel 

de kasteelbrug 

de schroefdop 

de klimmuur 

de zeekust 

het speeltuinhek 

de kalkoen 

de melkkoe 
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H 015 – B 

 

de spitsstrook 

de mestvork 

de dwergvinvis  

de zwemjuf 

de ophaalbrug  

de borduurkunst 

de opvangbak 

het fietsknooppunt 

de afwasbak 

de vulpendop 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 016 – A  

 

de schaats 

de schrik 

de schok 

de schat 

de schroef 

het schot 

het schoolschrift 

de schuurspons 

de kaasschaaf 

het schuifdak 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 016 – B  

 

de schil 

de schop 

het schroot 

de schoen 

de schram 

de scherf 

de schuilplaats 

het schooljaar 

de schuiftrompet 

het schaakspel 
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H 017 – A   

 

de fles 

de vis 

het fruit 

de vos 

vlug 

de vraag 

het vlas 

vol 

de vaas 

de vesting 

  
X 
X 
X 



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 017 – B  

 

de vaart 

het vee 

de frons 

de vangst 

het vest 

het fort 

de fik 

het vlot 

de frons 

de valkuil 

  
X 
X 
X 
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H 018 – A   

 

de zes 

de zet 

zelf 

de zakdoek 

de zaag 

de stok 

de zang 

slim 

de zee 

de zaal 

  
X 
X 
X 
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H 018 – B   

 

de zaak 

de slak 

de zalf 

de zeef 

het zestal 

de zondag 

ziek 

de zon 

de stal 

zoek 

  
X 
X 
X 
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H 019 – A  

 

de fluittoon 

het velglint 

de volksdans 

het vlakgom 

de vriendin 

het vliegtuig 

de dwarsfluit 

de bakvorm 

de vulkaan 

de vuilnisbak 

  
X 
X 
X 
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H 019 – B  

 

het vriesvak 

de veenbes 

de flitspaal 

de vierhoek 

de vestzak 

het fortuin 

de vaargeul 

de vaatdoek 

de feestdag 

de veelvraat  

  

  

X 
X 
X 

X 
X 
X 
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H 020 – A  

 

de zaagsnee 

de selfie 

de zeepdoos 

de roerzeef 

de sapkan 

de feestzaal 

de veestal 

de zangstem 

de schoenzool 

het stierkalf 
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H 020 – B  

 

de schoonzoon 

de zwakstroom 

de startbaan 

het zoogdier 

de zoekplaat 

het zorgplan 

de staanplaats 

het werkstraf 

de sportzaal 

de zuurpruim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 
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vanaf kaart H 021 

beginnen de nietklankzuivere 

categorieën 
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H 021 – A  

 

de haai 

de kooi 

de boei 

saai 

mooi  

foei 

de dooi 

de knoeipot 

de sproeikop 

de hooibaal  
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H 021 – B  

 

de vlaai  

het hooi 

het groeit 

doei 

fraai 

de prooi 

de fooi 

de bloei 

de draaitol 

de broeibak  
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H 022 – A  

 

het waait 

de afzwaai 

de haan kraait 

de snoeischaar 

het vloei 

de draailier 

de plooi 

het strooizout 

de feesttooi 

de naaidoos 
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H 022 – B  

 

de gaai  

de hooischuur 

wat taai 

de boer zaait 

de kraai krast 

de roeispaan 

de koe loeit 

op de groei 

de glooiing 

de gloeilamp 
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H 023 – A  

 

de grasmaaier 

de orgeldraaier 

verknoeien 

de groeimeter 

de taaitaaipop 

de verfraaiing 

de vlooienplaag 

vermoeiend 

de rooilijn 

de roeiboot 
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H 023 – B  

 

de kersenvlaai 

de ooievaar 

de haaienvin 

de strooiwagen 

de vogelkooi 

de hooibalen 

stoeien 

het strooisel 

het snoeihout 

het hooibeestje  
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H 024 – A  

 

de veer 

het koor 

de deur 

de kleur 

de hor 

de omkeer 

de voorkant 

de weerman 

het keurmerk 

de stoofpeer 
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H 024 – B  

 

het weer 

de boor 

de geur 

de speer 

de por 

de brombeer 

het kunstleer 

de hoortest 

het zangkoor 

de draaideur 
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H 025 – A  

 

het veer 

het voordeur 

de deurpost 

de keuring 

de tor 

het oorsmeer 

de meerkat  

de weerkaart 

de merkbril 

de kraagbeer 
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H 025 – B  

 

het leer 

de doorgang 

de zeurpiet 

de kleerkast 

de storm 

het speerpunt 

het kunstleer 

het boorgat 

het zangkoor 

de schuifdeur 
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H 026 – A  

 

de meerwaarde 

de stoorzender 

de keurmeester 

de staartveer 

het startschot 

afmeren 

de leerling 

de kluisdeur 

de watertoren 

de weerman 
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H 026 – B  

 

de veerkade 

de vaargeul 

het boorgat 

de keerkring 

de perenstroop 

het herenhuis 

de pastelkleuren 

het belastingkantoor 

het boorplatform 

de treurwilg 
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H 027 – A  

 

de manden 

de kunsten 

de drempel 

de kiezen 

de mantel 

de fietser 

zuiver 

de balken 

wandelen 

verminderen 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 027 – B  

 

de maanden 

de panter 

de sleutel 

de tenten 

de tanden 

de keuze 

de dreumes 

de kinderen 

de gordel 

behandelen 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 028 – A  

 

het behang 

het verhaal 

het geruis 

de belasting 

het gehoor 

de verkiezing 

geproest 

de bewondering 

de bediende 

bemesten 
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H 028 – B   

 

het verkeer 

het geluk 

de verkleuring 

het vergiet 

het verhoor 

de bekeuring 

gepakt 

de verlenging 

de bewerking 

de gevangenis 
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H 029 – A  

 

het schriftje 

het krasje 

het tongetje 

het duimpje 

het gangetje 

het beestje 

het dropje 

de frietjes 

de bedriegertjes 

het hengeltje 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 029 – B  

 

het klasje 

het boompje 

de huisjes 

de schuimpjes 

het tuintje 

de vlindertjes 

het behangetje 

het feestje 

het rietje 

de vliegertjes 



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 030 – A 

 

aardig 

terug 

slordig 

geurig 

grondig 

de burg 

geweldig 

geldig 

krenterig 

veertig 
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H 030 – B 

 

vaardig 

mondig 

zeskantig 

kleurig 

de berg 

zanderig 

keurig 

parmantig 

wat erg 

opstandig 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 031 – A  

 

vochtig 

de dwerg 

tachtig 

fleurig 

dorstig 

lastig 

verstandig 

zestig 

roestig 

plechtig 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 031 – B  

 

zeventig 

kunstig 

treurig 

het merg 

twintig 

pesterig 

prachtig 

winderig 

klonterig 

knoestig 
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H 032 – A  

 

eerlijk 

gevaarlijk 

figuurlijk 

hartelijk 

hinderlijk 

menselijk 

ongeluk 

plaatselijk 

behoorlijk 

meesterlijk 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 032 – B  

 

fatsoenlijk 

duidelijk 

erfelijk 

heerlijk 

fruitpluk 

moeilijk 

persoonlijk 

schriftelijk 

uiterlijk 

werkelijk 
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H 033 – A  

 

de wandeling 

fonkelen 

kostelijk 

keurig 

zuinig 

westelijk 

handelen 

de gewoonte 

bedriegen 

ruiterlijk 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 033 – B  

 

mondeling 

kántelen 

vorstelijk 

plotseling 

merkwaardig 

zeshoekig 

zuidelijk 

wentelen 

de herdershonden 

scheutig 
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H 034 – A  

 

de plank 

bedankt 

de gong 

de stank 

de inktvis 

het geronk 

de hengel 

de enkels 

de bankier 

de distelvink 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 034 – B  

 

de klank 

de frisdrank 

dankjewel 

slank 

bang 

het zangkoor 

de slaapbank 

de brink 

de stengel 

de boomstronken 
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H 035 – A 

 

de deurklink 

het bedankje 

de doorgang 

plankgas 

de visvangst 

het gebonk 

de vonkenregen 

het hengsel 

de hinkelbaan 

de spaarbank 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 035 – B 

 

de druivenrank 

de drinkfles 

afslanken 

janken  

de gedenksteen 

het mankement 

de denkrimpel 

de uitblinker 

de pronkboon 

het slaghonk   



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 036 – A 

 

de vangkorf 

ondankbaar 

de gangkast 

de tankdop 

de inktvlek 

de flonkersteen 

het vinkennest 

het wankelen 

het enkeltje 

de plankier 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 036 – B  

 

de bankleuning 

de flanken 

geslonken 

de hangkast 

de behangkwast 

het bezinksel 

de herdenkingsdienst 

de pinkenstal 

besprenkelen 

de venkelknol   



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 037 – A 

 

het strand 

de kant 

het land 

de mond 

de munt 

de rand 

de grond 

gezond 

de mond 

de wind 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 037 – B  

 

de mand 

de brand 

  het kant    

  rond  

de lont 

het zand 

de hond 

het brood 

blond 

het kind 
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H 038 – A 

 

de band 

de hand 

het pond (= halve kilo) 

de wond 

de munt 

     de wand  (= muur) 

het grind 

het potlood 

de vondst 

de plint  
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H 038 – B  

 

de krant 

het zand 

  de klant    

 gezond 

  de pont  (= boot) 

de want (= handschoen) 

het digibord 

vuurrood 

de melktand 

de sprint 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 039 – A 

 

de arend 

de kuifeend 

de visgraat 

het mondkapje 

de broodplank 

het buitenland 

de voetbalbond 

de handstand 

de hartslag 

de schaafwond 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 039 – B 

 

het Wad 

de handschoen 

de strandvondst 

de fruitmand 

de buitenkant 

de brandweer 

de wandlamp 

de herdershond 

de marktkoopman 

het rundvlees 
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H 040 – A 

 

de stop 

de krop 

het lab 

de trap 

het sap 

de kwab 

de stip 

   de kebab  ›  

de bob 

de krib 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 040 – B 

 

de strip 

het web 

  de krab  >  

de stap 

de klap 

het drab 

de slab 

de flap 

    de rob  › 

de rib 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 041 – A 

 

de aftrap 

de knop 

abnormaal 

de trap 

<   de stolp  

de observator 

wat absurd  

abstract 

het objectief 

het slib 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 041 – B 

 

de abdij 

de krabpaal  

de flaporen  

de abt 

het koffiedrab 

de absenten  

absoluut 

de website 

 het obstakel   

de ribkarbonade 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 042 – A  

 

de fietsband 

de avondkrant 

de webmaster 

het opstapje 

het kunstobject 

de strandkrab 

de tapkraan 

de riblap 

de muismat 

doppinda 
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H 042 – B  

 

het wandelpad 

de badrand 

     de slibtong (= soort zeevis) 

het dekschild 

absorberend 

objectief 

de opwarming 

de ribbroek 

het tabblad 

de stopverf 
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H 043 – A 

 

de acht 

de vlecht 

de zucht 

het zicht 

de pech 

prachtig 

echt wel 

wachten 

verzachten 

de nachtzuster 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 043 – B 

 

de vlucht 

de klacht 

de lucht 

de vracht 

dicht 

de kracht 

plechtig 

zachter 

lacherig 

het echtpaar 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 044 – A 

 

de gedachten 

de gewichten 

het voorgerecht 

het nageslacht 

de nachtvlinder 

de grensrechter 

de snelhechter 

de wachtpost 

het vlechtwerk 

de dichtbundel 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 044 – B 

 

de tochtstrip 

de dichter 

de rechtbank 

de tuinknecht 

het wachthokje 

de troepenmacht 

de krachtpatser 

de luchtpost 

de ochtendmist 

de lichtbundel 
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H 045 – A 

 

de huisknecht 

onverwacht 

het gerecht 

de schapenvacht 

spichtig 

luchtig 

de spierkracht 

de haarspeldbocht 

de opzichter 

de jachthoorn 
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H 045 – B 

 

de specht 

de voorplecht 

tachtig 

prachtig 

gewichtig 

het vruchtensap 

het noorderlicht 

het jachtluipaard 

de trechter 

de tochtstrip 
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H 046 – A 

 

de knopen 

de paden 

de buren 

de doeken 

de deken 

de daken 

de deuken 

de laden 

de mode 

de molen 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 046 – B 

 

de platen 

de stapel 

de strepen 

de keuken 

de stroken 

de struiken 

de vaten 

de palen 

de spaken 

de spoken 
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H 047 – A 

 

de foto 

de naden 

de paarden 

de kazen 

gele 

boze 

de kanalen 

de ramen 

de tafels 

de laatste 
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H 047 – B 

 

de hazen 

de dozen 

de bode 

de woorden 

rode 

de rozen 

de zalen 

de hoofden 

de tegels 

de meters 
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H 048 – A 

 

omstoten 

gieten 

de goten 

de sloten 

de kropsla 

de zeehond 

de solo 

de bomen 

de strepen 

vaker 
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H 048 – B 

 

vergroten 

de kanarie 

de makreel 

de kameel 

het reekalf 

grazen 

volkoren 

de granen 

de beker 

de bodem 
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H 049 – A 

 

oversteken 

doorvaren 

wegwezen 

verbeteren 

het waterleven 

betalen 

vermalen 

aanmeren 

overschieten 

graveren 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 049 – B 

 

waterverven 

natekenen 

doorkruisen 

afgraven 

bewaren 

vergroten 

overvaren 

opsteken 

doorsmeren 

boetseren 
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H 050 – A 

 

de poppen 

de voetballers 

de bakker 

de soepkommen 

de flessen 

de trommel 

de tassen 

de tolken 

tokkelen 

lammeren 
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H 050 – B 

 

de lessen 

de trossen 

de takken 

de messen 

de mannen 

de valken 

de potten 

de pannen 

sprokkelen 

smikkelen 
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H 051 – A 

 

de moppen 

de matten 

slippen 

het koppel 

de grassen 

de lippen 

de balken 

klappen 

de messen 

de torren 
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H 051 – B 

 

knippen 

de katten 

de toppen 

de grappen 

de petten 

smelten 

de grotten 

de pakken 

de flessen 

de horren 
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H 052 – A 

 

verstoppen 

betrappen 

ginnegappen 

ontdekken 

beklimmen 

kwetteren 

de krenten 

de schommel 

de spanning 

de spinnenwebben  
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H 052  – B 

 

vertakken 

hakketakken 

ontsnappen 

verwennen 

verwennen 

trompetteren 

uitschelden 

de schipper 

de hommel 

de moddervlekken 
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H 053 – A 

 

de trommelstokken 

de vertrekken 

de stofkammen 

de braadpannen 

onmiddellijk 

      < de monnikskappen 

de weddenschappen 

de kofferruimte 

de mottenballen 

de pittenzakken 
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H 053 – B 

 

de rammelaar 

de sierhekken 

de tegenstemmen 

verrukkelijk 

de wandelsokken 

de poppenkastpoppen 

de berkenstammen 

de mollenklemmen 

de bollenpellers 

de mattenklopper 
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H 054 – A 

 

het hout 

de koude 

het goud 

de augurken 

de kous 

de pauw 

in het nauw 

lauw 

het zout 

de pauze 
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H 054 – B 

 

de vouw 

gauw 

de bout 

oude  

de fout 

flauw 

de klauw 

stoute 

de mouw 

knauwen 
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H 055 – A 

 

de paukenslag 

de kniekousen 

de ouderraad 

de astronaut 

“au” riep hij 

de blauwborst 

het klauterrek 

de schouderbandjes 

ik zou  

het haardhout 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 055 – B 

 

de koukleum 

de strijkbout 

de middagpauze 

de maand augustus 

de havermout 

de stoute kinderen 

de laurierstruik 

de telfout 

de brontosaurus 

de pleegouders 
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H 056 – A  

 

de cowboy 

het springtouw 

het bouwplan 

lauwwarm 

de goudsmid 

de soundtrack (= filmmuziek) 

de juffrouw 

de ouderdom 

de dauwdruppels 

de pauwenveer 
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H 056 – B 

 

de clown  

de rouwkaart 

miauw 

mevrouw 

de brownie (= chocoladecake) 

in de cloud 

de wenkbrauwen 

de knoflooksaus 

de spelfout 

de middagpauze 
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H 057 – A 

 

de eeuw 

nieuw 

de leeuwin 

geeuwen 

de schreeuw 

de spreeuw 

de zeeleeuw 

het nieuwsbericht 

het kieuwdeksel 

de sneeuwpop 
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H 057 – B 

 

de leeuw 

het nieuws 

de sneeuw 

de kieuwen 

vernieuwen 

de meeuwen 

het geschreeuw 

de leeuwenkooi 

eeuwig 

het spreeuwennest 
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H 058 – A 

 

uw 

de luwte 

duwen 

de stuwdam 

afschuwelijk 

de oogzenuw 

het zwaluwnest 

niet spuwen 

de verruwing 

de weduwe 
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H 058 – B 

 

ruw  

schuw 

het stuwmeer 

de kluwen 

zenuwachtig 

de zwaluwstaart 

gruwelijk 

het huwelijk 

de weduwnaar 

opstuwen 
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H 059 – A  

 

de mantelmeeuw 

een luwe plek 

de stuwsluis 

het eeuwfeest 

 de mierenleeuw 

fonkelnieuw 

nauwelijks 

opduwen 

de leeuwinnengroep  

de spreeuwenzwerm  
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H 059 – B  

 

de nieuweling 

het spreeuwenjong 

het huwelijksfeest 

de nieuwbouw 

de duwboot 

de sneeuwbui 

eeuwenoud 

de afschuw 

de berenklauw  

de zeemeeuw 
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H 060 – A 

 

het meisje 

het ijsje 

het reisje 

de rijst 

de vijl 

het zeil 

de dweil 

de prei 

het ijzer 

het gewei 
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H 060 – B 

 

de trein 

wat fijn 

klein 

mijn jas 

de bijl 

het teiltje 

de zijde 

het weiland 

het karwei 

ik ben blij 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 061 – A 

 

toekijken 

uitwijken 

een lijdensweg 

weigeren 

de steigerplanken 

de maaltijd bereiden 

de glijbaan 

de keien 

de partijleiding 

de zijweg 
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H 061 – B 

 

de verrekijker 

het strijkijzer 

de weidevogels 

opstijgen 

strijden 

het paard berijden 

tijdelijk 

wijsheid 

de keizerin 

het dijbeen 
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H 062 – A 

 

de meimaand 

het porselein (= heel dun aardewerk) 

de ijssalon 

de bootreis 

de prijswinnaar 

kleien 

vlijtig 

de melkgeit 

ijverig 

keihard 
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H 062 – B 

 

de vrijheid 

de postelein 

het bewijs 

eigenwijs 

donkergrijs 

een zeis 

het zijspan 

de leiboom 

kwijtgeraakt 

spijtig 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 063 – A  

 

klein maar fijn 

de goudmijn 

de trein 

het gewei 

de hoofdpijn 

pijltjes gooien 

de witte rijst 

de pleister 

de wijze vrouw 

mooi op tijd 
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H 063 – B  

 

niet zo wijzen 

op reis gaan 

de pijlers van de brug 

het schrijfschrift 

de schijf van vijf 

het waterpeil is laag 

het eigeel 

de reisleider 

het rode sein  

kwijtraken  
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H 064 – A  

 

de nieuwbouwwijk 

de hoofdprijs 

een muisgrijze pij 

de hogesnelheidstrein 

het dwergkonijn 

het verkeersplein 

het wilde zwijn 

de allesreiniger 

dat wijsje is het refrein  

de meidengroep  

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 064 – B  

 

het vliegende tapijt 

het afwasteiltje 

het weiland 

dienst weigeren 

ernstige twijfel 

van geen wijken weten 

beide klokken beierden 

niet zo bescheiden 

de gebreide trui 

het brein achter dit plan 



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 065 – A 

 

het scheepswrak 

de vreemdeling 

het wrattenzwijn 

wraakzuchtig 

uitwringen 

de vrieskou 

de wreef van je voet 

wriemelen 

onwrikbaar 

wroetsporen 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 065 – B 

 

het wrakhout 

het Vredespaleis 

de wrijfwas 

de wrongel 

de strikvraag 

handenwringend 

het polsgewricht 

wrevelig 

wrikken 

inwrijven 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 066 – A  

 

het vredesverdrag 

het vliegtuigwrak 

de wraakneming 

de wringer 

de wrange vruchten 

de vrolijke noten 

een wreed mooi boek 

de wrijvingswarmte 

de gefronste wenkbrauwen 

het wak in het ijs 
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H 066 – B  

 

de wrede tovenaar 

de voetwrat 

de wrijfbeweging 

de wrongelkuip  

de vrijdag 

de wroeging (= spijt) 

handenwringend 

de wrakstukken 

de vragende blikken 

de wrok tegen hem 
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H 067 – A  

 

de zware gieter 

de gitaarles 

de piratenvlag 

de mierenhoop 

het is al over vieren 

kriebelende spinnen 

kronkelende pieren 

wilde dieren 

de bidon 

de kapotte knie 
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H 067 – B 

 

de aasgieren 

de stripfiguren 

de straaljagerpiloten 

de popidolen 

de kilometers 

de papierindustrie 

de maand juli 

de passpiegel 

de skipiste 

de tafelmanieren 
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H 068 – A 

 

het microkrediet 

de bikinimode 

de televisie 

de centiliter 

de ondertitels 

het minirokje 

de pilaren 

de kiezelstenen 

de sigarenwinkel 

de dienaren 
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H 068 – B 

 

tien milligram 

de vermicellisoep 

een boeket irissen 

het kerriepoeder 

wat doen jullie? 

de marinehaven 

de benzinepomp 

de dieetmargarine 

de griezelverhalen 

het biologieboek 
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H 069 – A 

 

de baby 

de teddybeer 

de harmonie 

de pyjama 

de linie (= rij, grens) 

de psycholoog 

de tweet 

de keeper 

de beamer 

de wielrenner 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 069 – B 

 

de pony 

de hobby 

de koffie 

het systeem 

de opinie 

typen 

de speedboot 

de frisbee 

                     de sneakers 

       de giertank   > 
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H 070 – A 

 

het dynamiet 

het e-book 

de mythen 

de mierenhoop 

typisch 

de autodealer 

de tweewieler 

het dreamteam 

de taxfreeshop 

een kniesoor (=’Pietje Precies’) 
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H 070 – B 

 

de dynamiek 

het e-mailtje 

het zeewier 

de muziekbeat 

de suikerbiet 

de tronie (= gezicht) 

Ik ga met jullie mee. 

de speakers 

de jeans 

de fleecetrui 
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H 071 – A 

 

de disco 

de dislocatie 

de harddisk 

de symfonie 

de dyslexie 

mintgroen 

de gymzaal 

de mispel 

de  distributie 

het mysterie 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 071 – B 

 

het gymnasium 

de discussie 

gediskwalificeerd 

de districtskampioen 

de discuswerper 

de kogeldistel 

de historie 

hysterisch 

mysterieus 

de discriminatie 
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H 072 – A 

 

de paraplu’s 

de zebra’s 

de kangoeroes 

de dropjes 

de klinkers 

de vliegengaas 

de opera’s 

de personenauto’s 

de abonnees 

de drama’s 
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H 072 – B 

 

            de pasfoto’s 

                     de maraboes   > 

            de kano’s 

de gebakjes 

de naaidoos 

de vrachtwagens 

de kerstmenu’s 

de lama’s 

de portemonnees 

de tutu’s 
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H 073 – A 

 

 de framboos 

de rondo’s 

de baby’s 

de panda’s 

de geitenkaas 

de kanaries 

de oma’s 

de bloemenvaas 

de menu’s 

de lolly’s 
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H 073 – B 

 

de matroos 

de pinda’s 

de mango’s 

de abrikoos 

de loempia’s 

de paraplu’s 

de selfies 

                  de schoenendoos 

de tuba’s 

    de ploegbaas 
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H 074 – A  

 

agrarisch 

historisch 

medisch 

allergisch 

de families 

gigantisch 

Russisch 

de conclusies 

de spaties 

technisch 
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H 074 – B  

 

tactisch 

magnetisch 

logisch 

de acties 

romantisch 

statisch 

Belgisch 

de felicitaties 

kritisch 

precies 
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H 075 – A 

 

een fantastisch uitzicht 

een elastische broek 

biologische melk 

een vies doekje 

de automatische deuren 

de elektrische stroom 

de exotische vruchten 

de magische krachten 

het tropische eiland 

Aziatisch eten 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 075 – B 

 

een komisch tweetal 

een praktisch advies 

de verstandskies 

mijn haren zijn statisch 

een tragisch ongeluk 

de elektronische post 

de kritische vragen 

een optimistische houding 

een typische uitdrukking 

een allergische reactie 
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H 076 – A  

 

het dieet 

de chaos 

de ruïne 

de maïs 

smeuïg 

de poriën 

de patiënt 

het theater 

beademd 

de reünie 
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H 076 – B  

 

het prieeltje 

het ideaal 

de skiër 

buiig 

de poëzie 

neuriën 

de glooiing 

                                 de beo    

geopend 

de oriëntatie 
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H 077 – A 

 

zo-even 

de coalitie 

de geoloog 

na-apen 

de evaluatie 

de buienradar  

het co-ouderschap 

het materiaal 

de gummi-jas (= rubberen jas) 

de koalabeer 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 077 – B 

 

de verkeerschaos 

de ski-instructeur 

de mee-eters 

de creatie 

de café-eigenaar 

de beademing 

de opera-avond 

maffia-achtig 

het prieeltje 

de duobaan  
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H 078 – A 

 

actief 

de acteur 

in de praktijk 

het klassement 

de vakantie 

de cactus 

de secretaresse 

de microscoop 

de inspecteur 

het antiek 
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H 078 – B 

 

de actieprijs 

de vacature 

de kritiek 

de commissie 

de coltrui 

de klassieke muziek 

de andere locatie 

de contrabas 

de conclusie 

het viaduct 
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H 079 – A 

 

het contactadres 

de actievoerder 

de zomervakantie 

de elektronenmicroscoop 

de bekende acteur 

de criticus gaf stevige kritiek 

de klassieke talen 

de huisartsenpraktijk 

het kwartetspel 

het wildviaduct 
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H 079 – B 

 

het koopcontract 

het radioactieve afval 

de traktaties 

de cactusvruchten 

de tractor 

de nieuwste elektronica  

de zomervakantie 

de tijdelijke vacature 

het strijkkwartet 

het Zeeuwse dialect 
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H 080 – A 

 

het kwartaal 

de kwaliteit 

het kwartje 

het aquaduct 

de kwestie 

de quiz 

de consequentie 

het kwarktoetje 

de aquarelverf 

de kwitantie 
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H 080 – B 

 

het kwartetspel 

de kwast 

het aquarium 

de aquarel 

de hartkwaal 

het kwelwater 

de kwal 

frequent 

het kwartiertje 

kwistig  
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H 081 – A 

 

in de box spelen 

extreem weer 

de boxer blaft 

de heks 

taxeren 

ik zit aan mijn taks 

de luxe 

de maximumsnelheid 

de claxon 

de oksel 
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H 081 – B 

 

deze bokser wint 

het textiel 

de tekst 

het examen 

de taxi 

de excuusbrief 

de export 

de dyslexie 

het deksel 

de flexplek 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 082 – A  

 

de redactie 

de stakingsactie 

de luxe bonbons 

de staafmixer 

het examenfeestje 

de buxushaag 

de taxatie 

het maximum 

het saxofoonkwartet 

de exprespost  
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H 082 – B  

 

de reductie 

de Kamerfractie 

de trucks 

een gelukskoekje 

de luxaflex 

prinses Beatrix 

het scholencomplex 

het extraatje 

dat is zo gefikst 

de bliksem 
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H 083 – A  

 

de cent 

de docent 

het centrum 

de decimeter 

de cilinder 

de cirkel 

het circuit 

de circulatie 

het citatenboek 

het citroensap 
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H 083 – B  

 

de cijfers 

de centimeter 

de cello 

het cement 

de cel 

de cipier 

de cirkelzaag 

de circustent 

het pincet 

succesvol 
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H 084 – A  

 

de oceaan 

de ambulance 

het perceel 

de narcis 

concentreren 

de officier 

een decimaal getal 

het popconcert 

de decembermaand 

het decennium 
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H 084 – B  

 

de race 

het perceel  

de receptie 

balanceren 

het cederhout 

de breakdance [breekdens] 

de celstof 

sentimenteel 

de centrale verwarming 

feliciteren 
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H 085 – A  

 

de lucifers 

sociaal 

doceren 

de facetten 

forceren 

het proces-verbaal  

de nuance 

de placemat [pleesmet] 

het procentteken 

het oliebollenrecept 
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H 085 – B  

 

de lancering 

het principe 

de provincie 

speciaal 

het winkelcentrum 

de licentie 

de procedure 

het percentage 

de recente foto 

de service [survəs] 
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H 086 – A  

 

sjouwen 

de sjerp 

alsjeblieft 

de sjalotjes 

het chinees 

de chirurg 

chatten 

de gletsjer 

de champagne 

chippen 
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H 086 – B  

 

de sjees 

sjokken 

het sjaaltje 

de chef 

de chips 

de champignon  

chillen 

de sjoelbak 

chagrijnig  

de chocolade 
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H 087 – A  

 

charmant 

de modeshow 

de shampoo 

de shuttle  

de milkshake 

de shoarma 

de slash 

de chartervlucht 

de webshop 

de chatbox 
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H 087 – B  

 

chic 

het shirt 

shoppen 

de finish 

de crash 

in shock 

de smash 

de chimpansee 

de showroom 

de aftershave 
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H 088 – A  

 

de vakantie 

de politie 

de positie 

de reactie 

de traktatie 

de revolutie 

de garantie 

de inspectie 

de tolerantie 

de notitie 
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H 088 – B  

 

de repetitie 

de auditie 

de variatie 

de actie 

de portie 

de conditie 

de munitie 

de generatie 

de argumentatie 

de relatie 
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H 089 – A  

 

de televisie 

de fantasie 

organiseren 

de surprise 

de fusiepartner 

presenteren 

exposeren 

de president 

de conclusie 

de lasershow [leezərsjoo] 
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H 089 – B  

 

de visie 

fantaseren 

de organisatie 

de remise 

de conclusie 

de basisschool 

faseren 

de explosie 

de presentatoren 

de excursie 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 090 – A  

 

de rozentuin 

het rosarium 

de garage 

pauzeren 

de rage 

de fantasie 

de overgangsfase 

de siervazen 

de slijtage 

de blamage (= afgang) 
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H 090 – B  

 

de limonadeglazen 

de eindpresentatie 

het horloge 

rangeren 

de bagage 

de barrage (= extra wedstrijd) 

verbazen 

de hommage (= eerbetoon) 

de etalage 

de montage 
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H 091 – A  

 

de zoo 

de voetbalpool 

het notebook 

het fastfood 

de zoomlens 

de showroom 

carpool 

de cartoon 

de hooligan  

de toolkit (= gereedschap) 
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H 091 – B  

 

de pooltafel 

het e-book 

de scooter 

de cookies 

inzoomen 

cool 

waterproof 

de roomservice 

de goodwill 

de looping  
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H 092 – A  

 

de computer 

de bulldozer 

heleboel 

pushen 

de poezenmand 

de douane 

de grapefruit 

het couplet 

het roetfilter 

de routekaart 
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H 092 – B  

 

de steward 

de bluesgitaar 

de blouse 

de meubelboulevard 

de douche 

het journaal 

het souvenir 

het interview 

de koelkast 

de routine 
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H 093 – A  

 

de bestelauto 

de autoriteiten 

de autocue [ootookjoe] 

de aubergine 

poseren 

de aubade 

de staande ovatie 

de chauffeur 

de modekleuren 

het autogram 
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H 093 – B  

 

de automaat 

het restaurant 

het saucijsje 

sociaal 

de automatisering 

autonoom (= zelfstandig) 

okergeel 

de auteur 

audiëntie 

au pair [oope:r]  
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H 094 – A  

 

de bureaustoel 

de maillot 

de eau de parfum 

de niveaugroep 

de wedstrijdkano 

de autobiografie 

de streepjescode 

het podium 

de auditie 

het fopcadeautje 
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H 094 – B  

 

de cadeauwinkel 

de cabrio 

het rotsplateau 

het speelgoedautootje 

de restauratiewagen 

torenhoog 

het stembureau 

het modehuis 

het auteursrecht 

de koffieautomaat 
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H 095 – A  

 

de airco 

de airbag 

primair onderwijs 

de polonaise 

de stagiaire 

de enquête 

de scène 

de volière 

de crèche 

het dessert 
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H 095 – B  

 

de militairen 

de punaise 

de mayonaise 

spectaculair 

de migraine 

de serre 

de crème 

de première 

de expert 

het certificaat 
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H 096 – A  

 

thuiskomen 

het is theetijd 

de apotheker 

het labyrint 

het danstheater 

de vitamines 

de thermoskan 

de marathonloper 

de thermostaat  

enthousiast 
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H 096 – B  

 

de bibliotheek 

de methodes 

de atletiekclub 

de theezakjes 

de hypotheek 

de thermometer 

sympathiek 

theoretisch  

de tijmblaadjes 

apathisch  
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H 097 – A  

 

de detailhandelaar 

de bouillonblokjes 

het faillissement 

het patrouilleschip 

de brailleermachine 

het email 

de derailleur 

patrouilleren 

getailleerd 

het medaillon 
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H 097 – B  

 

de taille 

de groentebouillon 

de details 

de fouillering 

de medailles 

de grenspatrouille 

het brailleboek 

de emaille pannen 

het failliet 

de maillot 
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H 098 – A  

 

de Leidsestraat 

het Lelieplein 

de protestanten 

de indianen 

de Zuid-Afrikanen 

prinses Beatrix 

de mavoschool 

het Berkelcollege 

de heer F.J. van Dam 

de heer Van Dam 
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H 098 – B  

 

de Zwolseweg 

de Papaverdreef 

de moslims 

de nomaden 

de Noord-Amerikanen 

prins Maurits 

de basisschool 

het Rijnlandcollege 

mevrouw  C.J. van der Sluis 

mevrouw Van der Sluis 
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H 099 – A  

 

de middeleeuwen 

de Eerste Wereldoorlog 

de kersttijd 

het Kerstfeest 

de Tweede Kamer 

het stationsgebouw 

de gemeente Emmen 

het Duits 

het colaatje 

de Volvo 
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H 099 – B  

 

de gouden eeuw 

de Slag bij Waterloo 

de ramadan 

het Offerfeest 

de Kamer van Koophandel 

het gemeentehuis 

de gemeente Volendam 

het Frans 

het aspirientje 

de Opel 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 100 – A  

 

de kortebaanwedstrijd 

een lange wandeling 

de rodewijnglazen 

de rode waarschuwingslichten 

de autoverkoper 

het hoofdlettergebruik 

de moderne reclameborden 

aanelkaarschrijven 

de onrijpe tomaten 

de onrijpetomatensoep 
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H 100 – B  

 

het jeugdvoetbaltoernooi 

de korte strekoefening 

de rodekoolsalade 

de gele omleidingsborden 

de spellingoefeningen 

de hoofdstukindeling 

de zwarte lettertoetsen 

de losselettersmethode 

de belegen kaas 

de oudekaasblokjes 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 101 – A  

 

het A4’tje 

de ib’er 

het ANWB-kantoor 

het belastingkantoor 

het koning Willem I-plantsoen 

de havoschool 

de bonusaanbieding 

de EU-lidstaten 

de top 40-nummers 

de NPO 3-programma’s 
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H 101 – B  

 

de A4-afdrukken 

het sms’je 

het VVV-kantoor  

de informatiebalie 

het Karel V-college 

de vmbo-school 

de uitverkoopprijzen 

de Benelux-landen 

de 40-pluskaas 

de Windows 10-update 
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H 102 – A  

 

het spinnenweb 

de groentesoep 

de boerenmelk 

de zonnebloem 

de schapenwol 

de bruidegom 

beresterk 

het Reuzengebergte 

dagenlang 

het geboortekaartje 
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H 102 – B  

 

het spinnewiel 

de bruinebonensoep 

het perensap 

de maneschijn 

het kippenhok 

de elleboog 

reuzeslim 

het berenhol 

eeuwenoud 

de keuzetaak 
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H 103 – A  

 

het spellingschrift 

de stationschef 

bezienswaardigheid 

universiteitsdocent 

veiligheidsvoorschriften 

koeriersdienst 

geheimschrift 

beroepshalve 

verwerkingssnelheid 

gedragsverandering 
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H 103 – B  

 

de spellingcategorie 

de burgemeestersstoel 

bewonderenswaardig 

het kwaliteitskeurmerk 

het gezondheidscentrum 

de adviseursfunctie 

de verbanddoos 

de vakbondspenning 

de bewegingsruimte 

de beveiligingsdienst 

  



                 © Op zoek naar letters – 2019 – Herhalingskaarten     

H 104 – A  

 

opschrijven 

afmaken 

doorwerken 

uitrekenen 

vergelijken 

meepraten 

buitenspelen 

nadenken 

opzoeken 

opletten 
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H 104 – B  

 

samenwerken 

uitlezen 

uitprinten 

invullen 

antwoorden 

stilzitten 

overschrijven 

natekenen 

rondkijken 

oplossen 
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H 105 – A  

 

de voordeur 

het raamkozijn 

de mengkraan 

de slaapkamer 

de schoorsteen 

de rommelzolder 

de terrasstoelen 

de parasolvoet 

de vaatwasser 

de waterkoker 
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H 105 – B  

 

het aanrechtblad 

de dakkapel 

de gootsteen 

de vensterbank 

de trapleuning 

de badkamer 

het grasveld 

de moestuin 

de braadpan 

de schuimspaan 
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H 106 – A  

 

tafeldekken 

afruimen 

inschenken 

afgieten 

neerzetten 

aanpakken 

invriezen 

opspuiten 

aansteken 

doorgeven 
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H 106 – B  

 

opdienen 

doorroeren 

opscheppen 

aflikken 

invriezen  

opmaken 

afbakken 

opvouwen 

wegleggen 

afwassen 
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H 107 – A 

 

de fouten 

de volgende 

de vleeswaren 

de vleugel 

de frietjes 

de vijgentaart 

vindingrijk 

de vissenkom 

de vechtersbaas 

het fototoestel 
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H 107 – B 

 

de veemarkt 

de verdachte 

het foefje 

de valkenjacht 

de valsemunter 

vastpakken 

de filmmuziek 

de verdieping 

verschrikt 

de vetvlek   
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H 108 – A  

 

zachtjes 

zakelijk 

het zaagsel 

de zalmsalade 

het stekelvarken 

zenuwachtig 

de zeevaartschool 

de zandloper 

de straattekenaar 

de zendmast 
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H 108 – B  

 

zinloos 

het ziekenhuis 

zigzaggen 

de slaapplaats 

de zonsondergang 

de zomerjurk 

de zwerfkat 

de simkaart 

het zwembad 

de zuidenwind 
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H 109– A  

 

de rode rozen 

de mooie vazen 

de verhuisdozen 

de verstandskiezen 

de blauwe irissen 

de boerenkazen 

de ruitenwisser 

de scherpe messen 

dat is een mazzeltje 

een nieuwe bezem 
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H 109 – B  

 

de verkiezingen 

de mazen van het net 

een boze buurman 

de weddenschap verliezen 

de achterassen 

met lange tussenpozen 

zij is misselijk 

de rijpe abrikozen 

de reisverzekering 

de grazende koeien 
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H 110 – A  

 

de hoge golven 

de fotografen 

een graf delven 

een kuil graven 

een aardbeving 

de ovenwanten 

de postduiven 

de harddraverij 

de ravenzwarte haren 

de doventolk 
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H 0110 – B  

 

een spelletje golf 

de huilende wolven 

de graven van Holland 

de aanbeveling 

de gefruite uitjes 

de zandverstuiving 

de opgraving 

de spoorwegovergang 

de roversbende 

de bovenburen 
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Herhalingskaart van               

A 
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Herhalingskaart van               

B 
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Overzicht herhalingskaarten   
Elke kaart heeft een A- en een B-kant. Op elke kant staan steeds 10 

woorden. 
 

Klankzuivere woorden 

H001 korte klinker mkm 

H002 korte klinker mmkm 

H003 korte klinker mkmm 

H004 korte klinker mmkmm 

H005 korte klinker mkmm/mmkmm/mmmkm/mmkm 

H006 korte klinker mkmm  (lf, lm, lg, lk, rk, rg, rm, rf) - 

klankonzuiver? 

H007 korte klinker mmmkm/mkmmm 

H008 lange klinker- 2 gelijke letters mkm 

H009 lange klinker- 2 versch. letters mmkm/mkmm/mmmkm 

H010 lange & korte klinker  mmkm/mkmm/mmmkm 

H011 lange & korte klinker  samenstelingen 

H012 lange & korte klinker  samenstelingen 

H013 lange & korte klinker  samenstelingen 

H014  lange & korte klinker  samenstelingen 

H015 lange & korte klinker  samenstelingen 

H016 sch- en schr mm(m)km(m) en samenstellingen 

H017 v- / f-  vnl. eendelige woorden 

H018 z- / s-  vnl. eendelige woorden 

H019 v- / f-  samenstellingen 

H020 z- / s-  samenstellingen 

Nietklankzuivere woorden 

H021 [aaj-ooj-oej]   vnl. eendelige woorden 

H022 [aaj-ooj-oej]   vnl. een- en tweedelige woorden (waarin rest

   klankzuiver) 

H023 [aaj-ooj-oej]   vnl. tweedelige woorden (vnl. met sjwa erbij) 

 

 

H024 [i:r-o:r-u:r]  een- en tweedelige woorden  

H025 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden 

H026 [i:r-o:r-u:r]  twee- en meerdelige woorden  

H027  sjwa twee- en meerdelige woorden –met voor-en achtervoegsel met [ə] 

N028 sjwa twee- en meerdelige woorden – met voor-en achtervoegsel met [ə] 

N029 sjwa twee- en meerdelige woorden – vnl. met [–jə]/[-tjə]/[-pje] 

N030 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-əg] 

N031 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-əg] 

N032 sjwa twee- en meerdelige woorden – met [-lək] 

N033 sjwa mix van alle varianten 

H034 [-ngk]=nk  vnl. tweedelige woorden 

H035 [-ngk]=nk vnl. tweedelige woorden – met afleiders 

H036 [-ngk]=nk  twee- en meerdelige woorden – met afleiders 

 

H037 [t] = d of t  eendelige woorden –met –d en –t  

H038 [t] = d of t  vnl. eendelige woorden –met –d en – t  

H039 [t] = d of t  vnl. meerdelige woorden –met –d en –t   

H040 [p] = b of p  eendelige woorden – vnl. met –b 

H041 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – met –b of –p  (met enkele  

                                                                       uitheemse) 

H 042 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – waaronder  

[t]= d of t            uitheemse woorden - met alle varianten 

   

N043 [cht]=cht vnl. eendelige woorden 

N044 [cht]=cht meerdelige woorden 

N045 [cht]=cht meerdelige woorden 

N046 lettervrek  tweedelige woorden (met afleiders) 

N047 lettervrek tweedelige woorden (met afleiders) 

N048 lettervrek tweedelige woorden  

N049 lettervrek  meerdelige woorden  

 

H050 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

H051 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa) 

H052 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden 
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H053 opsluitregel  meerdelige woorden 

 

H054 [ou]=ou/au   vnl. eendelige woorden 

H055 [ou]=ou/au   vnl. meerdelige woorden 

H056 [ou]=ou/au/ow  vnl. meerdelige woorden, waaronder enkele  

                                           uitheemse 

 

H057 [iew]=ieuw/[eew]=eeuw  meerdelige woorden 

H058 [uuw]=uw    meerdelige woorden 

H059 [iew]=ieuw/[eew]=eeuw meerdelige woorden 

 [uuw]=uw/[au]=auw 

H060 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden 

H061 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden  

H062 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

H063 [ei]=ei/ij  woordgroepen 

H064 [ei]=ei/ij  woordgroepen 

H065 [vr]=wr  vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

H066 [vr]=wr  vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

H067 [ie]=i/ie  meerdelige woorden 

H068 [ie]=i/ie  meerdelige woorden, waaronder uitheemse 

 

H069 [ie]=y/ee/ea uitheemse woorden met afleiders 

H070 [ie]=y/ee/ea uitheemse woorden met afleiders 

H071 [i]=i of y  uitheems – met een afleider 

H072 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een  

                             vaste s of apostrof s 

H073 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een  

                             vaste s  of apostrof s 

H074 [-s]=sch /ies meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op  

                                            [ies] =isch en enkele zelfst. nw. waar geldt  

                                            [ies]=ies, als afleider  

H075 [-s]=sch /ies woordgroepen 

 

H076 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden  

                             met wel en geen klinkerbotsing – bij wel lost  

                             een trema het op  

H077 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden  

                             met wel en geen klinkerbotsing – bij wel lost  

                             een verbindingsstreepje het op 

 

H078 [k] = c of k  mix van inheemse en uitheemse woorden 

H079 [k] = c of k woorden en woordgroepen, vnl. uitheems 

H080 [kw]=kw of qu mix van inheemse en uitheemse woorden 

 

H081 [ks]=x of ks of ct vnl. (min of meer gangbare) uitheemse  

                                                  woorden 

H082 [ks]=x of ks of ct vnl. (min of meer gangbare) uitheemse  

                                                  woorden 

H083 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H084 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H085 [s]=c  uitheemse woorden, waaronder heel  

                                           bekende 

H086 [sj]=sj of ch mix van inheemse en uitheemse (maar wel  

                             bekende) woorden 

H087 [sj]=sj of sh vnl. uitheemse woorden, waaronder een  

                             aantal heel bekende 

H088 [(t)s]=t  uitheemse zelfstandige naamwoorden op –tie 

H089 [z]=s  meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden  

                                           afgeleide zelfst. naamwoorden 

H090 [z]=z of s [zj]=g vnl. Franse en andere uitheemse woorden of

   afleidingen daarvan 

H091 [oe]=oo vnl. Engelse woorden 

H092 [oe]=u/ou/oe/e/ui uitheemse woorden en enkele inheemse als  

                                           afleider 
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H093 [oo]=au  uitheemse (vnl. Franse) woorden – met  

                                           afleiders 

H094 [oo]=ot/au/eau/o mix van vnl. uitheemse woorden 

H095 [e:]=ai of  ert  of  è  of  ê  mix van uitheemse (vnl. Franse)  

              [e]=e                                  woorden 

H096 [t]=th  meerdelige vnl. uitheemse woorden -  

                                           uitzonderingen 

H097 [aj]=aill/[oej]=ouill uitheemse (Franse) woorden 

H098 hoofdletters mix van woorden die wel of juist niet een  

                                           hoofdletter krijgen 

H099 hoofdletters mix van woorden die wel of juist niet een  

                                           hoofdletter krijgen 

H100 los of aanelkaar   woorden / woordgroepen die je wel of niet  

                                              aanelkaar schrijft 

H101 los of aanelkaar   woorden / woordgroepen die je wel of niet  

                                             aanelkaar schrijft - al dan niet met een  

                                             verbindingsstreepje of een apostrof  

 

H102 tussen-n ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of  

                                           niet een n schrijft  

H103 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of  

                                           niet een (extra) s schrijft 

 

 

Mix inheemse woorden 

H104 lettervrek / opsluitregel werkwoorden (vnl. samenstelling met

     voorzetsel) 

H104 lettervrek / opsluitregel samenstellingen ‘in en om het huis’ 

H106 lettervrek / opsluitregel werkwoorden ‘rondom maaltijden’ 

(vnl.    samenstellingen met voorzetsel) 

H107 v- / f-    samenstellingen en afleidingen 

H108 z- / s-    samenstellingen en afleidingen 

H109 -z / s- lettervrek / opsluitregel samenstellingen en afleidingen 

H110 -v / f- lettervrek / opsluitregel samenstellingen en afleidingen  

 

 

De kaarten die zijn gemarkeerd met drie kruisjes, zijn zg. Amsterdamse 

kaarten. Hierop staan woorden waarin het verschil tussen [s] en [z] of 

[f] en [v] centraal staat. 

Het gebruik hiervan kan overigens ook voor leerlingen buiten 

Amsterdam nuttig zijn. 

Het zijn de kaarten 17 t/m 20 en 106 t/m 109. 


