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Overzicht Oefenkaarten nietklankzuivere woorden 
 

 

1 

N001 [aaj-ooj-oej]   eendelige woorden – enkele medeklinker 

N002 [aaj-ooj-oej]  eendelige woorden – dubbele medeklinker 

N003 [aaj-ooj-oej]   tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

N004 [aaj-ooj-oej]  tweedelige woorden eindigend op –ən of -ər 

N005 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en  

                                                afleidingen 

N006 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – samenstellingen en  

                                                afleidingen 

N007 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – voltooid deelwoorden 

N008 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en  

                                                afleidingen 

2 

N009 [i:r-o:r-u:r]  eendelige woorden – vnl. enkele medeklinker 

N010 [i:r-o:r-u:r] eendelige woorden – dubbele  medeklinker 

N011 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

N012 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

N013 [i:r-o:r-u:r] tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met  

                                                afleiders 

N014 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met  

                                                afleiders 

N015 [i:r-o:r-u:r]  meerdelige woorden – vnl. samenstellingen – met  

                                                afleiders 

3 

N016 sjwa   tweedelige woorden op –en/-əl/-ər  

N017 sjwa  twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə- 

                                                /gə- en -ərən 

N018 sjwa  twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə- 

                                                /gə- en -ərən 

N019 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met gə-  

N020 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met bə- 

N021 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met –jə/-tjə/-pje 

N022 sjwa  meerdelige woorden –vnl. met -ələn/ -ərən   

N023 sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -əg 

N024  sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək 

N025  sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

N026 sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

N027 sjwa  twee- en meerdelige woorden – alle varianten 

N028 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

N029 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

N030 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

4 

N031 [-ngk]=nk  eendelige woorden 

N032 [-ngk]=nk  vnl. meerdelige woorden 

N033 [-ngk]=nk meerdelige woorden 

N034 [-ngk]=nk  meerdelige woorden 

N035 [-ngk]=nk  meerdelige woorden – met afleiders 

N036 [-ngk]=nk  meerdelige woorden – met afleiders 

5a 

N037 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d 

N038 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d  

N039 [t] = d of t  tweedelige woorden – alleen met -d 

N040 [t] = d of t  meerdelige woorden – ook met -t 

N041 [t] = d of t meerdelige woorden– ook met -t 

N042 [t] = d of t meerdelige woorden– ook met -t 

N043 [t] = d of t  meerdelige woorden– ook met -t 

5b 

N044 [p] = b of p  eendelige woorden – vnl. met –b 

N045 [p] = b of p  vnl. eendelige woorden – vnl. met –b 

N046 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b 

N047 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met  

                                                uitheemse woorden 

5 

N048 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met -b – met uitheemse  

[t]= d of t woorden - met ab- en met -d 

N049 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse  

 [t]= d of t woorden - met ob-en met –d 

6 

N050 [cht]=cht  eendelige woorden 

N051 [cht]=cht  eendelige woorden 

N052 [cht]=cht  tweedelige woorden 

N053 [cht]=cht vnl. tweedelige woorden 

N054 [cht]=cht meerdelige woorden 

N055 [cht]=cht  meerdelige woorden 

N056 [cht]=cht  meerdelige woorden 

7 

N057 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N058 Lettervrek vnl. eendelige woorden 

N059 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N060 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N061 Lettervrek tweedelige woorden  

N062 Lettervrek  meerdelige woorden (met sjwa) 

N063 Lettervrek meerdelige woorden (met sjwa) 

N064 Lettervrek meerdelige woorden  

N065 Lettervrek  meerdelige woorden  

N066 Lettervrek  meerdelige woorden  

N067 Lettervrek  meerdelige woorden met ee en oo aan eind klankgroep 

N068 Lettervrek meerdelige woorden met [aa], [uu], [oo] aan eind  

                                                klankgroep (vnl. verkleinwoorden) 

8 

N069 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

N070 opsluitregel tweedelige woorden (met sjwa) 

N071 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 
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N072 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa) 

N073 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden 

N074 opsluitregel  meerdelige woorden 

N075 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

N076 opsluitregel meerdelige woorden met afleiders 

N077 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

9 

N078 [ou]=ou    vnl. eendelige woorden 

N079 [ou]=au    vnl. meerdelige woorden – zonder auw 

N080 [ou]=ou/au    vnl. meerdelige woorden 

N081 [ou]=ou/au     vnl. meerdelige woorden 

N082 [ou]=ou/au     vnl. meerdelige woorden 

N083 [ou]=ou/au/ow    vnl. meerdelige woorden 

N084 [ou]=ou/au/ow/ao   vnl. meerdelige woorden 

10 

N085 [iew/eew]=ieuw/eeuw  een- en meerdelige woorden  

N086 [iew/eew]=ieuw/eeuw   vnl. meerdelige woorden 

N087 [uuw]=uw   een- en meerdelige woorden  

N088 [uuw]=uw    een- en meerdelige woorden  

N089 [ou]=ouw    een- en meerdelige woorden 

N090 [ou]=auw   een- en meerdelige woorden 

N091 [ou]=ouw/auw    een- en meerdelige woorden 

11 

N092 [ei]=ei   een- en tweedelige woorden 

N093 [ei]= ij   een- en tweedelige woorden  

N094 [ei]= ei of ij  een- en tweedelige woorden  

N095 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N096 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N097 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N098 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

12 

N099 [vr]=wr   vnl. eendelige woorden – met afleiders 

N100 [vr]=wr   vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

N101 [vr]=wr   vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

13a 

N102 [ie]=i   inheems op basis van klemtoon 

N103 [ie]=ie   inheems op basis van klemtoon 

N104 [ie]=i   inheems op basis van klemtoon 

N105 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 

N106 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 

N107 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 

13b 

N108 [ie]=ee/ea  uitheems 

N109 [ie]=y/ie   uitheems (met afleiders) 

N110 [ie]=y/ie/ea/ee  uitheems (met afleiders) 

13c 

N111 [i]=i of y  uitheems – met afleiders 

N112 [i]=i of y  uitheems – met afleiders 

14 

N113 [-s]=s  meerdelige woorden met de s eraan vast 

N114 [-s]=’s  tweedelige woorden met apostrof s 

N115 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een vaste s of  

                                                apostrof s 

N116 [-s]=sch/ies meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op [ies]  

                                                =isch en enkele zelfst. nw. Met [ies]=ies, als afleider  

N117 [-s]=sch  meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op [ies] =isch 

N118 [-s]=s/’s/sch mix van voorgaande varianten (maar met andere  

                                                woorden) 

N119 [-s]=’s/s/sch/ies/s’ mix van alle varianten van cat. 14 

15 

N120 klinkerbotsing meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden met  

                                                wel/geen klinkerbotsing – bij geen lost een trema het op 

N121 klinkerbotsing meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden met  

                                                wel/geen klinkerbotsing – bij geen lost een  

                                                verbindingsstreepje het op 

N122 klinkerbotsing mix van voorgaande varianten in uitheemse woorden 

N123 klinkerbotsing mix van voorgaande varianten in uitheemse woorden 

16a 

N124 [k]=k  grotendeels uitheemse woorden die gewoon met k  

   geschreven worden 

N125 [k]=c  uitheemse woorden waar [k]=c geldt 

N126 [k]=k of c mix van beide mogelijkheden (grotendeels uitheems) 

N127 [k]=k of c mix van beide mogelijkheden (grotendeels uitheems) 

N128 [k]=c  uitheemse woorden waar [k]=c geldt 

N129 [k]=c  uitheemse woorden waar [k]=c geldt 

N130 [k]=ck  uitheemse (Engelse) woorden waarin [k]=ck geldt 

N131 [k]=ck  uitheemse (vnl. Engelse) woorden waarin [k]=ck geldt 

N132 [k]=qu of c uitheemse (Franse) woorden waarin geldt [k]=qu of [k]=c 

16b 

N133 [kw]=kw  grotendeels uitheemse woorden die toch met kw   

                                geschreven worden 

N134 [kw]=qu  uitheemse (Latijnse, Franse en Engelse) woorden  

                                                waarin geldt [kw]=qu 

17 

N135 [ks]=x of ks grotendeels uitheemse woorden waarin geldt [ks]=x of  

                                                [ks]=ks 

N136 [ks]=x of ks grotendeels uitheemse woorden waarin geldt [ks]=x of     

                                                [ks]=ks 

16/17 

N137 [ks]=x of ct of ks grotendeels uitheemse woorden (Frans, Engels en Latijn) 

N138 [ks]=x of ct of ks grotendeels uitheemse woorden (Frans, Engels en Latijn) 

18a 

N139 [s]=c  uitheemse woorden waarin geldt [s]=c 

N140 [s]=c of ce uitheemse woorden waarin geldt [s]=c of [s]=-ce 

N141 [s]=c of ce uitheemse woorden waarin geldt [s]=c of [s]=-ce 

N142 [s]=c of ce uitheemse woorden waarin geldt [s]=c of [s]=-ce 
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N143 [s]=c of ce uitheemse woorden waarin geldt [s]=c of [s]=-ce 

N144 [s]=c of ce uitheemse woorden waarin geldt [s]=c of [s]=-ce 

N145 {s]=s of z  inheemse en uitheemse (verlengde) woorden  

N146 [sj]=sj  vnl. (vernederlandste) uitheemse woorden, maar niet alleen 

N147 [sj]=ch  meerdelige uitheemse woorden 

N148 [sj]=ch  meerdelige uitheemse woorden 

N149 [sj]=sh  meerdelige uitheemse (vnl. Engelse) woorden 

N150 [sj]= sh  meerdelige uitheemse (vnl. Engelse) woorden  

N151 [-s]=ce/sh/ts/che uitheemse varianten uit Engels en Frans 

N152 [(t)sie]=tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N153 [(t)sie]=tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N154 [(t)sie]=tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N155 [(t)sie]=tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N156 [(t)sie]=tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. Naamwoorden 

N157 [sie]=ci of cie Latijnse meervouden en uit het Frans afkomstige woorden  

   en afleiders die anders eindigen 

N158 [sie]=sie  meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N159 [(t)sie]=sie/tie meerdelige van Franse of Engelse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N160 [tsj]=c of ch meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden  

                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

18b 

N161 [z]=z  inheemse meervouden en verbogen bijv. nw. 

N162 [z]=s  meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden  

                                                afgeleide zelfst. naamwoorden 

N163 [z]=z of s  mix van inheemse en uitheemse woorden,  

                                                grotendeels geschreven met z 

N164 [z]=z of s  mix van inheemse en uitheemse woorden,  

                                                grotendeels geschreven met s 

N165 [zj]=g  uitheemse (vnl. Franse) woorden eindigend met de letters ge 

N166 [zj]=j  uitheemse (vnl. Franse en Engelse) woorden die beginnen met de  

                                                letter j 

19 

N167 [oe]=oo  uitheemse (vnl. Engelse) woorden  

N168 [oe]=oo  uitheemse (vnl. Engelse) woorden 

N169 [(j)oe]=u (of oe) uitheemse (vnl. Engelse) woorden met inheemse afleiders 

N170 [(j)oe]=ui/e/u/oe uitheemse (vnl. Engelse) woorden met inheemse afleiders 

N171 [oe]=ou  uitheemse (vnl. Franse) woorden met een afleider 

N172 [oe]=ou  uitheemse (vnl. Franse) woorden met een afleider 

20a 

N173 [oo]=au  uitheemse (vnl. Franse) woorden  

N174 [oo]=au  uitheemse (vnl. Franse) woorden 

N175 [oo]=eau (of o) uitheemse (vnl. Franse) woorden (met afleiders) 

N176 [oo]=ot/au/eau/o mix van vnl. uitheemse woorden  

20b 

N177 [wa]=oi  [waar]=oir  

[wie]=ui  uitheemse (Franse) woorden 

21  

N178 [e:]=ai   uitheemse (vnl. Franse) woorden, die wel redelijk bekend  

                                                zijn 

N179 [e:]=ai  uitheemse (vnl. Franse) woorden 

N180 [e]=e [e:]= è/ê/e uitheemse (vnl. Franse) woorden (met en zonder  

                                                accenttekens!) 

N181 [e]=e [e:]= è/ê/e uitheemse (vnl. Franse) woorden (met en zonder  

                                                accenttekens!) 

22 

N182 [t]=th of t inheemse en uitheemse woorden waarin je wel of niet  

                                (meer) th  schrijft 

N183 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft 

N184 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft  

                                                (met afleider) 

N185 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft  

                                                (met afleider) 

23a 

NN186 [aj]=aill / [aj]=ail Franse woorden waarin een [j] volgt op een klinker, net als 

[oej]=ouill               in categorie 1, maar extra medeklinkers nodig zijn. 

23b 

N187 [nj] = gn of nj Franse en Nederlandse woorden 

24 

N188 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

N189 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

N190 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

N191 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

25 

N192 los of aan elkaar woorden / woordgroepen wel of niet aan elkaar  

N193 los of aan elkaar woorden / woordgroepen wel of niet aan elkaar (met  

                                                afleider)     

N194 los of aan elkaar woorden / woordgroepen wel of niet aan elkaar  

                                                met streepje of  apostrof 

26 

N195 tussen-n ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ een n schrijft 

N196 tussen-n ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ niet een n  

                                                schrijft)(met afleider 

N197 tussen-n ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een n  

27   

N198 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet  

                                                een (extra) s schrijft 

N199 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet  

                                                een (extra) s schrijft 
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N200 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet  

                                een (extra) s schrijft 

N201 tussen-s ? samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet  

                                                een (extra) s schrijft 

28 

N202 afkortingen wel of geen punt, een apostrof of een verbindingsstreepje 

N203 afkortingen wel of geen hoofdletters      
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N001 
 

A 

 

het hooi 

de haai 

de fooi 

doei 

ik maai 

wat mooi 

ik gooi 

foei 
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N001 

B 

 

de dooi 

ik zaai 

de gaai 

de kooi 

de boei  

de baai 

saai 

ik roei 
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N002 

A 

 

de plooi 

de groei 

fraai 

de snoei 

de bloei 

het waait 

ik sproei 

de haan kraait 
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N002 

B 

 

de prooi 

de draai 

de kraai 

ik stoei 

ik gloei 

de vlaai 

ik knoei 

de koe loeit 
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N003 

A 

 

de roeiboot 

de snoeischaar 

de draaitol 

de glooiing 

de vlaaipunt 

de hooikoorts 

 het prooidier  

de gloeilamp 
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N003 

B 

 

de sproeikop 

nooit 

de knoeiboel 

de gloeiworm 

de broeikas 

het konvooi 

de plooirok 

de draaiing 
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N004 

A 

 

de koeien 

stoeien 

de vlooien 

strooien 

maaien 

de roeier 

de haaien 

de fooien 
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N004 

B 

 

bloeien 

groeien 

de kooien 

de zaaier 

dooien 

de plooien 

de vlaaien 

sproeien 
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N005 

A 

 

de naaister 

de kooiker 

de kruimelvlaai 

de dooier (= eigeel) 

de taaitaaipop 

de waaier 

de fooienpot  

de haaienvin 
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N005 

B 

 

het strooisel 

afwaaien 

de vloeistof 

de sproeier 

de grasmaaier 

de bloeiende appelboom 

de vlooienbeet 

de schroeivlek 
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N006 

A 

 

de leerlooier 

de mooiste 

het geknoei 

de kraaienpoot 

de vlooienmarkt 

de groeispurt 

aaibaar 

 de hooibalen 
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N006 

B 

 

het gegraai 

het gestoei 

de draaikolk 

de voltooiing 

het vloeitje 

de koeienvlaai 

verfraaien 

                het sproeivliegtuig 
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N007 

A 

 

vermoeid 

verknoeid 

gegooid 

volgroeid 

Zij is heel gehaaid. 

Jij komt er maar bekaaid af met 1 euro. 
 

Dat broodje was nog niet ontdooid 

omgedraaid 
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N007 

B 

 

besproeid 

gloeiend 

 De aardappels kunnen gerooid worden. 

uitgebloeid 

afgemaaid  

Zij was getooid met een grote hoed. 

vermoeiend 

verstrooid 
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N008 

A 

 

het naaigaren 

de handboeien 

de draaideur 

de vogelkooi 

de hooiwagen  

de vergroeiing 

de overgooier  

verfraaien 
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N008 

B 

 

de hamsterkooi 

het raaigras 

de papegaai 

de beschoeiing 

de indianentooi 

de zitmaaier 

de  bal overgooien 

de uitzaaiingen 
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N009 

A 

 

de peer 

de geur 

de boor 

de teer 

ik zeur nooit  

het koor 

de keer 

de kleur 
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N009 

B 

 

de beer 

ik keur 

door 

het meer 

de deur 

de voor  

het weer 

ik speur 
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N010 

A 

 

de veer 

de zweer 

het leer 

de speer 

stoor ik? 

de sleur 

hij kleurt 

hij doorboort de paal 
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N010 

B 

 

het veer 

het spoor 

de leer  

het chloor 

de steur 

hij zeurt 

zij keert om 

ik heb wel een voorkeur 
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N011 

A 

 

de deurkruk 

het leerboek 

 de stoofpeer 

het geurspoor 

het zangkoor 

het keurmerk 

de geurkaars 

de deurpost 
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N011 

B 

 

de sleurhut 

de voordeur 

de speerpunt 

de oorwurm 

het kleurboek 

de spoorweg 

de teerkwast  

het speurwerk 
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N012 

A 

 

de pastoor 

het onweer 

de afkeer 

de dompteur  

de domoor 

uitscheuren 

geen getreur 

de voorzet 
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N012 

B 

 

het kantoor 

 ongeveer 

het geweer 

de monteur 

voorin 

de scheerzeep 

 de meerkoet 

op het verkeerde been 
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N013 

A 

 

voortaan 

meerdaags 

het boorgat 

de roerdomp 

de hordeur 

de gehoortest 

de meneer 

de vleermuis 
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N013 

B 

 

doorgaan 

de staartveer 

het kaarsvet  

de boktor 

de treurmars 

normaal 

de kleerhanger  

het weerbericht 
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N014 

A 

 

de kleurstof 

het spreekwoord 

de diersoort 

ik verloor 

het beertje 

treurig 

de zeurpiet 

de voortand 
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N014 

B 

 

de brandweer 

de ijsbeer 

de veerpont 

het bergmeer  

keurig 

heerlijk 

het boortje  

het wachtwoord 
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N015 

A 

 

oneerlijk 

het gehoor 

de vleeskeuring 

de doorbraak 

de korenmolen 

een doordeweekse dag 

de euro 

de borstel 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N015 

B 

 

de storing 

het kinderkoor 

de verkering  

de antiekbeurs 

de burgemeester 

Europa 

de terugweg 

in orde 
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N016 

A 

 

de wolken 

de zolder 

de stranden 

de boeken 

de hengsels 

de wandelaar 

de struiken 

de knuisten 
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N016 

B 

 

de kelder 

de manden 

de kasten 

de fietsen 

de balken 

de wandeling 

het kuiken 

de kaarsen 
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N017 

A 

 

gebruiken 

verlengen 

gebeuren 

hoesten 

de brievenbus 

fluisteren 

de hoeven 

helpen 
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N017 

B 

 

ophangen 

groeien 

gooien 

morsen 

behangen  

gisteren 

de koeken 

schuiven 
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N018 

A 

 

het vergiet 

het gebit 

het gedraai  

ingepakt 

vermist 

het besluit 

afgestoft 

het bedrag 
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N018 

B 

 

het verdriet 

het gemis 

het gedrag 

verpakt 

geknipt 

het bevel 

opgepompt 

het begin 



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N019 

A 

 

het gedrang 

geplakt 

het gehuil 

het gehoor 

genoeg 

het geklets 

het geraas 

het gepest 
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N019 

B 

 

het gepeuter 

het gedoe 

ingeklapt 

het geheel 

het gepraat 

het geknoei 

gepropt 

het geploeter 
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N020 

A 

 

de bediende 

bedorven 

beboeten 

de verloofde 

de beplanting 

het beroep 

beschikbaar 

de betaalpas 
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N020 

B 

 

het bezoek 

bedriegen 

begroeten 

de begraafplaats 

de benoeming 

de versterking 

de beslagkom 

het betonblok 
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N021 

A 

 

het dorpje 

het dansje 

de boompjes 

het kalfje 

het kuikentje 

het stompje 

het staafje 

het dakraampje 
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N021 

B 

 

het gebakje 

het dropje 

de knoopjes 

het veulentje 

het stoeltje 

het stroompje 

het zaklampje 

het marktkraampje 
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N022 

A 

 

de kinderen 

verwonderen 

verhandelen 

kantelen 

de besluiten 

de walmende kaars 

de bestuurder 

bespieden 
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N022 

B 

 

veranderen 

de wonderen 

de behandeling 

de dreumesen 

bungelen 

de bezoekers 

betoveren 

de beschuiten 
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N023 

A 

 

aardig 

moedig 

rustig 

handig 

slordig 

hongerig 

bergrug 

keurig 
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N023 

B 

 

vaardig 

angstig 

zeshoekig 

verstandig 

gierig 

geweldig 

terug 

treurig 
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N024 

A 

 

jaarlijks 

sierlijk 

hartelijk 

eerlijk 

het brokstuk 

kinderlijk 

plaatselijk 

tijdelijk 

feestelijk 
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N024 

B 

 

landelijk 

meesterlijk 

vriendelijk 

heerlijk 

hinderlijk 

het ongeluk 

gevaarlijk 

menselijk 

ruimtelijk 
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N025 

A 

 

beweeglijk 

zuidelijk 

vertrouwelijk 

wantrouwig 

geurig 

veel geluk 

westelijk 

dorstig 
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N025 

B 

 

noordelijk 

vrouwelijk 

menselijk 

werkelijk 

gevaarlijk 

ernstig 

per ongeluk 

oostelijk 
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N026 

A 

 

haastig 

vreselijk 

krachtig 

de melk 

harig 

de zorg 

mogelijk 

prachtig 
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N026 

B 

 

stekelig 

degelijk 

plechtig 

de kelk 

smerig 

de berg 

smakelijk 

machtig 
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N027 

A 

 

begrijpelijk 

pijnlijk 

adellijk 

drentelen 

kegelen 

het vogeltje 

het wagentje 

veranderlijk 
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N027 

B 

 

dagelijks 

eindelijk 

de haviken 

verzegelen 

regelen 

het tegeltje 

het dekentje 

verwonderlijk 
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N028 

A 

 

de bedoeling 

genoten 

genezen 

grieperig 

de gemeente 

de gelukzoeker 

geloven 

het gewas 
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N028 

B 

 

de meneer 

gestoten 

genieten 

de geneeskunde 

gemolken 

de gelukwens 

het gekras 

het gekakel 
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N029 

A 

 

gehoorzaam 

behoorlijk 

de geheimtaal 

de gehaktbal 

het gegoochel 

onvermijdelijk 

het geboortekaartje 

het gezichtsverlies 
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N029 

B 

 

verdraagzaam 

het geheugen 

de gelijkenis 

het gegiechel 

verleidelijk 

gedeeltelijk 

de gebitsbeschermer 

het gebaksvorkje 
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N030 

A 

 

rommelig 

besmettelijk 

verrukkelijk 

verraderlijk  

het wapengekletter 

pittige 

verzonnen 

de kartonnetjes 
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N030 

B 

 

knapperig 

onmiddellijk 

gezellig 

bespottelijk 

ongemakkelijk 

zonnige 

gewonnen 

de ballonnetjes 
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N031 

A 
 

de bank 

de klank 

de wenk  

de slang  

ik denk 

de plank 

slank 

de klink 

de dronk 
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N031 

B 
 

de pink 

de stank 

mank 

het klinkt 

de drank 

de ring 

het honk 

de flank  

de vonk 
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N032 

A 
 

hinkelen 

de bink 

danken 

stinken 

vangen 

bedanken 

geblonken 

nadenken 

de klanken 
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N032 

B 
 

het zink 

de bonk 

blinken 

gezongen 

slinken 

geklonken 

afslanken 

uitschenken 

    de klinknagels  
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N033 

A 

 

verdronken 

de surfplanken 

de ranken 

de boomstronk 

donker 

wankel 

wangen 

de bunker 

de kanker 
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N033 

B 

 

gezonken 

de klinkers 

de bankier  

het anker 

de winkel 

springen 

donker  

de venkel  

besprenkelen 
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N034 

A 

 

de kronkels 

de springplank 

de frisdrank 

de enkel 

de herdenking 

het winterkoninkje 

koninklijk 

linksaf 
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N034 

B 

 

het bedankje 

de inktvlek 

de distelvink  

de uitblinker 

het koninkrijk 

het banket 

afhankelijk 

dankbaar 
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N035 

A 

 

de gangkast 

de stankoverlast 

de klankkast 

ondenkbaar 

ontoegankelijk 

de tanker [tenkǝr] 

de instinker 

de drenkeling 
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N035 

B 

 

 de haringkar  

het geronk 

de behangkwast  

de lynx 

de gedenksteen  

de tankdop [tenkdop] 

de enkeling 

het tweezitsbankje 
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N036 

A 

 

 de honingklaver 

de gangkant 

de twinkeling 

de medeklinker 

de mankementen 

sprankelen 

bedenkelijk kijken  

 handige links 
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N036 

B 

 

de woningkrakers 

de tonkinstok (= bamboestok) 

het glasgerinkel  

het klinkerstraatje 

het afdankertje  

frankeren 

aanhankelijk 

de linkerhand 
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N037 

A 

 

de vaart 

het paard 

de stad 

de hond 

          het pond (Engels geld: £) 

de kluut  

de tijd 

het beeld 
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N037 

B 

 

de taart 

het brood 

het bad 

de mond 

de kant 

het geld 

de daad 

het wasgoed 
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N038 

A 

 

het lood 

de vloed 

de moed 

de goot 

in nood 

het kleed 

de wand 

het grind 
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N038 

B 

 

het land 

de lont 

het woord 

de hoed 

de eend 

de vondst 

het hoofd 

de huid 
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N039 

A 

 

de wind 

de brand 

het zwaard 

de inhoud 

bedaard 

het gebied 

de afgrond 

het strand 
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N039 

B 

 

duizend 

altijd 

het antwoord 

het gebed 

gezond 

bevrijd 

de vijand 

de opstand 
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N040 

A 

 

de fietsband 

de standaard 

het drijfzand 

de veerpont 

de jachttijd 

de haaknaald 

het beltegoed 

de zandbank 
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N040 

B 

 

de afstand 

de vrijheid 

de slootkant 

de ochtend 

de ovenwant 

de wedstrijd 

het kiezelstrand 

het werkwoord 
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N041 

A 

 

de stemband 

het buurland 

het grasveld 

de achterstand 

het lidwoord 

de suikerpot 

doeltreffend 

het werelddeel 
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N041 

B 

 

de hoofdstad 

de fotolijst 

het spiegelbeeld 

de breinaald 

de beeldspraak 

de stuntprijs 

het landschap 

de kantlijn 
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N042 

A 

 

de schildpad 

het bloedvat 

betoverend 

de binnenband 

de aanwezigheid 

de betovergrootvader 

het wachtwoord 

onbeleefd 
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N042 

B 

 

de hoofddoek 

de sportkrant 

ongewapend 

het spatbord 

bijpassend 

het dekbedovertrek 

de werelddelen 

het derdewereldland 
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N043 

A 

 

de stiekemerd 

de aartsvaders 

onttrekken 

de gierigaard 

de advertentie 

de aardrijkskunde 

de gluiperd 

volleerd 
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N043 

A 

 

de rijkaard 

onttronen 

het advies 

de attributen 

de aartsengel 

de lelijkerd 

de aardbeving 

de slimmerd 
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N044 

A 

 

de kwab 

 de slab 

 de rib 

                   bij eb (laag water - strand) 

 de club 

het lab (= laboratorium) 

de map 

het dropje  
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N044 

B 

 

de krab  

 het drab 

de tabs 

ik heb  

         wie is de bob? 

de klap 

het slib (= modder)  

de grap 
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N045 

A 

 

 de bobslee 

het mopje 

het web 

de rib  

   de bieb (= bibliotheek) 

   de schub (van een vis) 

het schepnet 

de webwinkel 
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N045 

B 

 

de trap 

          de rob (= zeehond)  

   de job (= werk/baan) 

de hub  

de strip 

de krib  

de webwinkel 

het clubhuis 
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N046 

A 

 

de hottub  

de krabsalade 

het biebboek 

de tapkraan 

             de website [wepsait] 

het priklab 

de voetbalclub 

de absenten 
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N046 

B 

 

de krantenkop 

het koffiedrab 

de tabtoets  

het clubgebouw 

het ribstuk 

de ambtenaar 

de abdij  

de waterdamp 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N047 

A 

 

 het tabblad 

de kneedhaken 

 de stepband 

het object 

obscuur 

het obstakel 

de vakbond 

opstandigheid 
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N047 

B 

 

de bladblazer 

de kleedkamer 

de stoeprand 

het objectief (= lens) 

de slipschool 

de schroefdop 

abrupt (= plotseling) 

de broodmand 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N048 

A 

 

de opblaasboot 

de handdruk 

absorberend (= vocht opzuigend)) 

het platteland 

abseilen [apzailǝn] 

 de zwabber 

de wandlamp 

de kebab 
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N048 

B 

 

absoluut 

abstract 

                    het tabloidformaat 

absurd  

de lafaard 

het zoab (zeer open asfaltbeton) 

de tabberd  

de plafondplaat 
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N049 

A 

 

obstinaat (halsstarrig) 

de webmaster 

hardhorendheid 

hartfalen 

het zeepaardje 

opwaaien 

abnormaal (= niet gewoon) 

de subsidie (= bijdrage in de  

                                kosten) 
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N049 

B 

 

de obstructie (tegenwerking) 

de majesteit 

de hoogheid 

opknappen 

hanteren 

handhaven (toezien op uitvoering) 

adverteren 

de substantie (materie, ‘goedje’) 
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N050 

A 

 

de acht  

 het recht  

ik dacht  

de vacht  

hecht 

de zucht  

hij lacht 

zij juicht 
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N050 

B 

 

echt 

de macht  

dicht  

zacht  

zij vecht 

het zicht 

het nichtje 

de lucht 
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N051 

A 

 

de nacht 

het jacht  

het licht 

geslaagd 

de tocht 

de kracht 

de voogd 

het gedicht 
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N051 

B 

 

de vrucht 

de klacht 

hij is gezwicht 

dat heb ik niet gezegd 

de gracht 

de trein is vertraagd 

de vlecht 

slecht 
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N052 

A 

 

machtig 

het gewicht 

verkocht 

het aanrecht 

achterin 

de rechter 

het slachthuis 

de burcht 
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N052 

B 

 

prachtig 

de aandacht 

de dichter 

het gevecht 

opgezocht 

de opdracht 

het bericht 

krachtig 
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N053 

A 

 

nuchter 

het echtpaar 

gehecht 

de verlichting 

rechtop 

de aftocht 

achterna  

het ambacht 
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N053 

B 

 

machtig 

de dochter 

in verwachting 

tachtig 

de achtbaan 

terecht 

verplicht 

de toevlucht 
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N054 

A 

 

prachtig 

de achtertuin 

de nachtkijker 

de hebzucht 

de kustwacht 

de optocht 

de veerkracht 

de zeevracht 
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N054 

B 

 

dichtbij 

de mistlichten 

vluchtig 

de achterdeur 

achterom 

de peulvrucht 

de buitenlucht 

het uitzicht 
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N055 

A 

 

de wachtkamer 

de nachtmerrie 

de fietstocht 

de minachting 

de passievrucht 

de luchtballon 

het slachtoffer 

zachtaardig 
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N055 

B 

 

de vossenjacht 

de klederdracht 

vannacht 

de sluiswachter 

schuchter 

het knipperlicht 

het overgewicht 

om middernacht 
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N056 

A 

 

het evenwicht 

onzichtbaar 

de krijgsmacht (= leger) 

luchtdicht 

de citrusvrucht 

de aantrekkingskracht 

achttien 

onverwacht 
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N056 

B 

 

het kniegewricht 

de Nachtwacht 

het achterlicht 

het cameratoezicht 

de rechtvaardiging 

de wachttijd 

de bliksemschicht 

geluiddicht 
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N057 

A 

 

de namen 

de vragen 

de hemel 

beter 

de uren 

het koren 

de bomen 

de tafel 
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N057 

B 

 

de dagen 

de wagen 

de ezel 

de meter 

de buren 

de ramen 

de vogel 

de platen 
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N058 

A 

 

de sla 

de po 

de vlo 

na 

opa 

do (…re…mi) 

ik ga weg 

mama 
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N058 

B 

 

de vla 

de spa 

de plu 

ik sta op 

oma 

papa 

de la 

ja 
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N059 

A 

 

de sloten 

de wafel 

het hotel 

het water 

de dader 

de slopen 

de slager 

de sturen 
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N059 

B 

 

de kater 

de vader 

de droger 

de lakens 

de molen 

de boten 

de mening 

de zomer 
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N060 

A 

 

lopen 

kopen 

ophalen 

huren 

dragen 

veren 

staren 

raken 
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N060 

B 

 

stoken 

staken 

leren 

varen 

sturen 

afmeren 

waren 

nemen 
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N061 

A 

 

de koning 

slapen 

de muziek 

de schaker 

de tekening 

de tegels 

de boter 

de verhalen 
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N061 

B 

 

de lening 

de zegels 

de woning 

de graten 

de humor 

de rekening 

de ratel 

betalen 
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N062 

A 

 

vermaken 

bepalen 

de verzuring 

de bezigheden 

lepelen 

de aderen 

opjagen 

dadelijk 
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N062 

B 

 

de herhaling 

verdrogen 

bedrogen 

gemalen 

verhuren 

mogelijk 

de bewakers 

neem mij niet kwalijk 
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N063 

A 

 

de tumoren 

verjagen 

schadelijk 

de overburen 

de bewakers 

de kroket 

het dozijn (= 12) 

het egeltje 
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N063 

B 

 

beverig 

de supermarkt 

de besturen 

de opklaringen 

de toespraken 

beloven 

het konijn 

geschoren 
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N064 

A 

 

de ovenschalen 

de kabouter 

de modezaak 

de kwekerij 

het klimaat 

de woonkamer 

lelijk 

beweeglijk  
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N064 

B 

 

de nachtegalen  

de zadelpijn 

de rekentaken 

de drogisterij 

de makelaar 

de tegenspraak 

het botenhuis 

behaaglijk 
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N065 

A 

 

het raamkozijn 

het paradijs 

het regenwoud 

de automaat 

aanstaande 

het sesamzaad 

de kaketoe 

de zomerkleren 
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N065 

B 

 

de mandarijn 

het magazijn 

de astronaut 

het resultaat 

op heterdaad 

de spoorboom 

verdedigen 

de hagelstenen 
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N066 

A 

 

de kolenmijn 

de piraterij 

het overwerk 

de snijbonen 

extra 

de karaoke 

de bezemstelen 

uitdelen 
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N066 

B 

 

de kapitein 

de slavernij 

overdrijven 

de cola 

de elektra 

de bodem 

de verkleedkleren 

december 
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N067  

A 

 

de heimwee 

het zeeklimaat 

de thee 

de twee 

de kopie 

de goochelaar 

de televisie 

de reebok 
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N067 

B 

 

de dominee 

het veevoer 

de moskee 

het tweede 

de kanarie  

goochem 

meegebracht 

het idee 
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N068 

A 

 

het laatje 

het extraatje 

 het vlootje 

het reetje 

het parapluutje 

het slotje 

het logeetje 

het tweetje 
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N068 

B 

 

het omaatje 

het colaatje 

de grootte 

het cafeetje 

 het stepje 

het stolaatje  

het autootje 

het ideetje 
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N069 

A 

 

de kammen 

bukken 

de kippen tokken 

de motten 

klimmen 

de pakken 

de takken 

moppen tappen 
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N069 

B 

 

de pannen 

de bakken 

appels plukken 

de matten kloppen 

de kommen 

de ballen 

de kroppen 

opletten  
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N070 

A 

 

de plakken 

de dennen 

afvallen 

strakke 

de ratten 

het middel 

drummen 

prikken 
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N070 

B 

 

de sparren 

dunne 

klikken  

de vlotten  

de spikkels 

opbellen 

neerleggen 

schrikken 
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N071 

A 

 

de modder 

de sokken 

de wolken 

de stallen 

de dromen 

de padden 

de kassa 

de kapper 
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N071 

B 

 

de vlokken 

de kerken 

domme 

de kikkers 

lekker koken 

de hekken 

de ribben 

tafeldekken 
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N072 

A 

 

de poppenkast 

puzzelen 

de middenstip 

misschien 

opzetten 

aankloppen 

het klittenband 

dwarrelen 
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N072 

B 

 

oppassen 

de ketting 

glimmend 

opkloppen 

verstoppertje 

het kussengevecht 

neerzetten 

de portemonnee 
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N073 

A 

 

de doppen 

dapper 

de helling 

spetteren 

dikker 

 de buffel 

kattig 

smikkelen 
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N073 

B 

 

koppig 

gezellig 

de bemanning 

de kerststollen  

dunner 

knikkeren 

pittig 

de verrassing 
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N074 

A 

 

het slakkenhuis 

hakkelen 

mopperen 

de mattenklopper 

het kassabonnetje 

uittrekken 

vanmiddag 

de aardappelpuree 
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N074 

B 

 

de mopperpotten 

stotteren 

goedemiddag 

de paddenstoel 

vertrekken 

invetten 

de bommelding 

het middelpunt 
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N075 

A 

 

wollige 

de bewoners 

verrukkelijk 

de stekker 

de bewolking 

 de melkbussen 

lachen 

gemakkelijk 
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N075 

B 

 

onmiddellijk 

pochen (=opscheppen) 

verschrikkelijk 

de perziken 

opplakken 

het programma 

de pakkans 

de dennenbossen 
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N076 

A 

 

 kokkerellen (= lekker koken)  

belachelijk 

 de monniken 

      bagatelliseren (=klein maken) 

kanaliseren 

het abonnement 

 de bokking 

de kattenbakkorrels 
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N076 

B 

 

de kandelaar 

het messenblok  

inpikken 

smokkelen 

de inspanning 

de modebladen 

          pocherig (=opschepperig) 

de prullenbakken 
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N077 

A 

 

de vredesmissie 

de haviken 

de mindervaliden 

                  de Valleilijn (Amersfoort-Ede) 

de voorzittershamer 

het programmaboekje 

de vrijwilligers 

de spelletjesmiddag 
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N077 

B 

 

de massagetafel  

de Kamervoorzitter 

volledig 

twitteren 

de dreumesen 

de assistente  

de dromedarissen 

de illustraties 
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N078 

A 

 

het goud 

oud 

het zout 

de kous 

stout 

de fout 

ophouden 

de kou 
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N078 

B 

 

het hout 

koud 

het woud 

het oude 

de stoute 

de bout 

nou nou 

voor jou 
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N079 

A 

 

de dipsaus 

de paus 

de sauna 

au! 

het applaus 

augustus 

de fraude 

audio 
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N079 

B 

 

de pauk  

de pauze 

klauteren 

de fauna (=alle dieren) 

de augurk 

de astronaut 

 de kletskous 

de brontosaurus  
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N080 

A 

 

de kabouter 

de schouder 

de paukenslag 

de houtworm 

de pindasaus 

de kletskous 

de pausmobiel 

pauzeren 
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N080 

B 

 

de lamsbout 

de koffiepauze 

de havermout 

de goudvink  

de augustuszon 

de pauwenveer  

de ouders 

de klauwen 
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N081 

A 

 

het berouw 

de brouwerij 

snauwen 

de prauw  

de rouwstoet 

flauw 

mouwloos 

de pauw  
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N081 

B 

 

de trouwerij 

de rauwkost (= ongekookte groente) 

het koufront 

de gouddraad 

lauw 

de houding 

de laurierstruik 

grauw 
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N082 

A 

 

benauwd 

de wenkbrauw 

de pauzebel 

 de klauwhamer 

 de ouderbijdrage 

het saucijsje 

nauwelijks 

de lauwerkrans  
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N082 

B 

 

nauwkeurig 

de dauwdruppels 

de houweel 

de ouderraad 

het laurierblad 

het klauterrek 

afbouwen 

de bakkeljauw  
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N083 

A 

 

het berouw 

de scouting 

de clown 

de accountant 

de boekhouding 

pauzeren 

het langlaufen 

het oerwoud 
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N083 

B 

 

het huishouden 

de cowboy 

het beukenhout 

het bladgoud 

kouwelijk 

het downsyndroom 

de mevrouw 

het oponthoud 
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N084 

A 

 

  de hauwtjes (= zaaddoosjes) 

de auditie 

het bauxiet (= aluminiumerts) 

de brownie (= chocoladecakeje) 

de oudejaarsavond 

het aureool (= lichtkrans om hoofd op schilderij)  

            het bapaobroodje [baapou] 

   de cloud (= online opslagruimte – letterlijk: wolk) 
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N084 

B 

 

het weefgetouw  

oudbakken 

applaudisseren 

de soundtrack [sounttrek](= filmmuziek) 

oubollig (= flauw grappig) 

de powerpoint 

het cacaopoeder [kaakou] 

de toeschouwer  
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N085 

A 

 

het nieuws 

de meeuw 

de schreeuw 

de sneeuw 

de leeuw 

het Zeeuws (= dialekt in Zeeland) 

de leeuwerik 

de nieuweling 
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N085 

B 

 

                  de eeuw (= 100 jaar) 

de geeuw 

de spreeuw 

eeuwig  

de zeeleeuw 

opnieuw  

de kieuw  

Nieuwjaar 
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N086 

A 

 

de spreeuwenpot 

middeleeuws 

het wereldnieuws 

de stuifsneeuw 

de leeuwenkooi 

nieuwsgierig 

de sneeuwstorm 

   breeuwen (naden van een boot                   

                                               dichten) 
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N086 

B 

 

de vernieuwing 

de mantelmeeuw 

insneeuwen 

de leeuwin 

het eeuwfeest 

het leeuwenbekje  

 een eeuwigheid 

splinternieuw 
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N087 

A 

 

de duw 

de luwte (= plekje uit de wind) 

gruwen 

het huwelijk 

hij spuwt 

ruw 

opstuwen 

de zwaluwen 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N087 

B 

 

de stuw  

uw  

zij huwen (= trouwen) 

gruwelijk 

schuw (=  beetje bang of verlegen) 

duwen 

sluw 

de zenuw 
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N088 

A 

 

zenuwachtig 

de schaduw 

de kluwen touw 

het fluweel 

de duwboot 

de weduwe 

de Betuwe 

de juwelier 
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N088 

B 

 

de zwaluwstaart  

waarschuwen 

uitspuwen 

het stuwmeer  

de afschuw 

de weduwnaar 

de Veluwe 

het juweel   
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N089 

A 

 

de mouw 

de vouw 

jouw tas 

het touw 

de bouw 

in de rouw 

het bouwwerk 

de trouwjurk 
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N089 

B 

 

de trouw 

ik sjouw 

de rouwkaart 

de vrouw 

de spouw 

het gebouw  

de wouw   

de schouw 
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N090 

A 

 

de dauw 

de snauw 

rauwe groenten 

het blauw 

grauw 

kauwen 

het geknauw 

de lauwerkrans 
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N090 

B 

 

de pauw   

lauw water 

 gauw 

te nauw 

de klauw 

miauw 

de kauw  

wauwelen 
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N091 

A 

 

de kabeljauw 

donkerblauw 

de mevrouw 

de schouwburg 

de berenklauw 

splinternieuw 

de waarschuwing 

het sneeuwklokje 
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N091 

B 

 

de zoetekauw 

asgrauw 

de juffrouw 

de verbouwing 

vertrouwelijk 

de toeschouwers 

de sportverruwing 

de wenkbrauw  
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N092 

A 

 

klein 

het meisje 

op reis 

het gewei 

de klei 

het plein 

de reiger 

het einde 
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N 092 

B 

 

met de trein 

de eik 

het eiland 

de geiser  

dreigen 

het regenpeil 

het teiltje 

deinen 
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N093 

A 

 

fijn 

het gordijn 

de pijn 

de dijk 

het konijn 

gelijk 

de tijger 

de pijl en boog 
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N093 

B 

 

de lijn 

de rijst 

het ijzer 

nijdig 

ijverig 

een ketting rijgen 

de rijstkorrel 

de twijfel 
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N094 

A 

 

op tijd 

kwijt 

de kleintjes 

splijten 

de getijden (= eb en vloed) 

de leiding 

de maand mei 

het deeg rijst 
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N094 

B 

 

vlijtig 

de spijt 

het reisje 

de weide 

de vrijheid 

de heide 

de geit 

het verwijt 
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N095 

A 

 

de nagelvijl 

de schrijfstijl 

het grootzeil 

het rijmpje 

Kleinduimpje 

het fijnstof 

de heilbot 

het reisverslag 
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N095 

B 

 

kwijtraken 

het geintje 

de honingbij 

de hoofdpijn 

het weiland 

de wijkraad 

donkergrijs 

de kanaaldijk 
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N096 

A 

 

de seinpaal 

weifelen 

de pijpleiding 

de reistassen 

         het rivierpeil (= waterhoogte) 

              het karwijzaad (=kummel) 

              het dweilorkest 

zwijgzaamheid 
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N096 

B 

 

de eiersalade 

twijfelen 

de karweitjes (werkjes) 

de rijststomer 

de pijlpunten 

alleen de ingewijden wisten het 

     het heideschaap 

de pijlers van de brug 
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N097 

A 

 

eigenwijs 

 de monnikspij 

de kwaliteiten 

het ijsvrij 

de ijzermijn 

lijdzaam 

de keizerskroon 

 de wasknijpers 
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N097 

B 

 

de cijferlijst 

schadevrij 

het hertengewei  

eigenaardig 

de makelaardij 

het vrijgeleide 

de zijderups 

de leidsels  
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N098 

A 

 

de zendtijd 

de kwaliteit 

de eerlijkheid 

de berggeit 

de vochtigheid 

de zelfstandigheid 

de rariteit 

het tijdschrift 
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N098 

B 

 

onder schooltijd 

de sportiviteit 

de mogelijkheid 

treiteren 

de stoptrein 

de stommiteit 

de waarheid 

de wedstrijd 
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N099 

A 

 

het wrak 

wrede 

de vrede 

inwrijven 

de wreef  

de wraak 

de worst 

wrang 
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N099 

B 

. 

loswrikken 

de wrok  

wroeten  

vroeg  

de wrongel 

op vrijdag 

de vorst 

de wrat 
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N100 

A 
 

het wrakhout  

vreten  

het wrattenzwijn  

wrijven 

gewrocht 

de vracht 

wreken 

wrokkig 
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N100  

B 

 

de wringer 

onwrikbaar  

wrang 

vreemd 

ingewreven  

de wrijfwas 

het gewricht 

de vrucht 
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N101 

A 
 

 

de vroedschap 

het heupgewricht 

wrevelig  

de vraag  

wrang 

wraakgierige  

de vreemdelingen  

vriendelijk  
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N101 

A 

 

het scheepswrak  

vreselijk 

wrok  

gewriemel 

vroeger  

de haarwrong  

wroeging  

de scheepswrakken 
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N102 

A 

 

de viool 

de bidon 

de gieter 

de kritiek 

het idool 

het riool 

iedereen 

de diamant 
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N102 

B 

 

de gitaar 

de piloot 

de kiezers 

de pilaar 

het fineer 

de finale 

de sirene 

de bieten 
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N103 

A 

 

kriebelen 

de kiezen 

de portieren 

de manieren 

kieskeurig 

genieten 

de parkieten 

de iepenziekte 
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 N103 

B 

 

wiebelen 

de verkiezingen 

de kieren 

spiegelen 

feestvieren 

de fokstieren 

overgieten 

vastnieten 
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N104 

A 

 

 de pikeur  

de biologie 

de filosoof 

de abrikoos 

de frituur 

de kliniek 

de liaan 

de kimono 
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N104 

B 

 

het figuur 

vis fileren 

de violiste 

de libel  

het miniatuur 

de piano 

de limonade 

een riant uitzicht (= mooi en ruim) 
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N105 

A 

 

de benzine 

de terpentine 

de machine 

de litermaat 

de citrusvrucht 

de figuranten 

de files 

de gieter 
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N105 

B 

 

de turbine  

de fiches 

de serpentines  

de kilometer 

de compositie 

de kantine 

de dieselolie 

de liters 
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N106 

A 

 

de vermicelli 

het monnikenwerk 

de hilariteit (= lol) 

de filiaalchef 

de isolatiematerialen 

de macaronisalade 

minuscuul (= heel klein) 

de dierentuin 
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N106 

B 

 

de experimenten 

het laboratorium 

de visite (= bezoek) 

het idioom (= taalgebruik) 

de isotopen 

  de irissen  

de lilliputters 

het mierennest 
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N107 

A 

 

stiekem 

nietig 

de suikerbieten 

de maand juli 

de karekieten 

de kritiek 

bijzonder [biezondər] 

pietepeuterige 
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N107 

B 

 

liever niet 

sprietig 

de kieviten 

             de termietenheuvel  

 tien millimeter 

sportstimulering 

niet kietelen 

het rietendak 
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N108 

A 

 

de frisbee 

een freelancer 

de dealer 

de tweet 

leasen 

de beamer 

de keeper 

een beetje sneaky (= stiekem) 
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N108 

B 

 

de sneakers 

de lychee  

                  de taxfreeshop [teksfriesjop] 

de speech (= toespraak) 

een lekkere beat 

de speedboot 

deal! (= afgesproken) 

please 
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N109 

A 

 

de baby 

een glossy 

de pony 

de hyena 

de wielerronde 

de pyjama 

de lobby 

de rivalen 
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N109 

B 

 

de hobby 

de hyacint 

het type 

de rivier 

het systeem 

de hypnose 

de teddybeer 

de wierook 
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N110 

B 

 

het prototype 

een hyperbool (= overdrijving) 

het dynamiet 

de mythologie 

de synagoge (= joodse ‘kerk’) 

dynamisch 

de biologie 

de kinine (= smaakstof in tonic) 
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N110 

B 

 

de green (= speelveld op golfbaan) 

de hygrometer (= vochtigheidsmeter) 

de e-reader 

de psycholoog 

de cherrytomaatjes 

de tyrannosaurus 

             het diorama  

               de pyromaan (= brandstichter) 
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N111 

A 

 

discreet 

het mysterie 

de synthese (= samenstelling) 

de zeedistel 

wispelturig 

sympathiek  

simpel 

historisch 
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N111 

B 

 

de discriminatie 

mysterieus 

discrepantie (= tegenstrijdigheid)  

de mystiek 

     de symmetrie  

de historicus 

de wiskunde 

de dissonant (= wat uit de toon valt) 
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N112 

A 

 

de symfonie (= muziekstuk voor orkest) 

de gymnastiek 

de dislocatie 

de dyslexie 

de discussie 

het symptoom (= uiterlijk kenmerk) 

het millennium (1000 jaar) 

de distributie (= verdeling goederen) 
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N112 

B 

 

het gymnasium 

synchroon (= tegelijk) 

symmetrisch (= met spiegelend patroon) 

het millennium (1000 jaar) 

de diskwalificatie (= uitsluiting) 

Egypte 

het symposium (= thematische studiedag) 

het district (= gebied, afdeling) 
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N113 

A 

 

de framboos 

de portemonnees 

de kaketoes 

overzees 

de koolmees 

de kanaries 

de chimpansees 

de oehoes 
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N113 

B 

 

de abrikoos 

de kangoeroes 

de dominees 

de pekinees  

de geneesheren 

de gnoes  

de verstandskies 

de selfies 
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N114 

A 

 

de kano’s 

de zebra’s 

de panda’s 

de foto’s 

de oma’s 

de cola’s 

de boa’s 

de salto’s 
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N114 

B 

 

de pasta’s 

de orka’s 

de auto’s 

de lama’s  

de opa’s 

de lotto’s 

de baby’s 

de radio’s 
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N115 

A 

 

de kokos 

de Chinees 

de logo’s 

de pizza’s 

de abonnees 

de kano’s 

de adopties 

de aria’s (= lied voor solist) 
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N115 

B 

 

de mango’s 

    het valies (=koffer) 

de paraplu’s 

de waterlelies 

de ara’s  

de hoogtevrees 

de puppy’s 

de drones 
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N116 

A 

 

fantastisch 

dramatisch 

de kanaries 

pessimistisch 

historisch 

praktisch 

grafisch 

kritisch 
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N116 

B 

 

komisch 

biologisch 

families 

plastisch 

de diepvries 

agrarisch 

technisch 

optimistisch 
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N117 

A 

 

aromatisch 

elektrisch 

medisch 

amateuristisch 

impressionistisch 

mechanisch 

problematisch 

logisch 
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N117 

B 

 

panisch 

vegetarisch 

motorisch 

romantisch 

expressionistisch 

chronisch 

praktisch 

kosmisch 
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N118 

A 

 

gratis 

fantastisch 

de logés [loozjees] 

legendarisch 

de bries (= zachte, frisse wind) 

statistisch 

de posities 

de kiwi’s 
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N118 

B 

 

het verlies 

biologisch 

het gemis 

organisatorisch 

de verstandskies 

gigantisch 

de cafés 

hectisch 
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N119 

A 

 

de selfies 

logisch 

logies met ontbijt 

het servies 

de baby’s 

statistisch 

de penalty’s 

Lies’ fiets 
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N119 

B 

 

de lolly’s 

de drama’s 

de schapenkaas 

papa’s jas 

fantastisch 

Kees’ waterflesje 

de kangoeroes 

de panty’s 
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N120 

A 

 

de poëzie 

de ruïne 

oriënteren 

de skiërs 

neuriën 

de druïde 

buiig 

de coördinator 
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N120 

B 

 

de patiënt 

de reünie 

creatief 

efficiënt 

de financiën 

smeuïge 

chaotisch 

heiig 
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N121 

A 

 

de gala-avond 

de cameraopstelling 

de coassistent (= arts in opleiding) 

de garage-eigenaar 

het co-ouderschap 

beantwoorden 

het dieet 

ge-e-maild 
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N121 

B 

 

de galaopening 

de ski-instructeur 

de koffieautomaat 

de re-integratie 

minutieus 

      beogen (= al uitgekozen hebben) 

de glooiing 

het prieeltje  
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N122 

A 

 

zo-even 

de koloniën 

tien centiare 

de babyolie 

oriënteren 

de parodieën 

de idealen 

geïnstrueerd 
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N122 

B 

 

de strategieën 

de maïs 

de coöperatie 

het vanille-ijs 

de hiërogliefen  

de ideeën 

mee-eten   

de geografie 
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N123 

A 

 

geïnstalleerd 

geademd 

de poriën 

na-apen 

de zeeanemoon 

jojoën 

de archeoloog 

het theater 
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N123 

B 

 

geactiveerd 

de zeearend 

proactief 

de psychiater 

beademen 

de beo 

de geoloog 

de komediant 
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N124 

A 

 

de krokodil 

de kwaliteit 

de kassabon 

de praktijk 

de bokser 

het kwartet 

het akkoord 

klassiek 
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N124 

B 

 

de karamel 

de kameel 

de kokospalm 

kamperen 

het klassement 

de kantine 

de kroket 

de vakantie 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N125 

A 

 

de cactus 

de cartoon 

de alcohol 

de cavia 

direct 

de cola 

de locatie 

het comfort [komfo:r) 
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N125 

B 

 

de camping 

de caravan [kerǝven] 

de cassis 

de club 

de claxon 

de collega 

contant geld 

het congres 
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N126 

A 

 

de kritiek 

 de karamelvla 

de capsules 

de kassa 

de topkwaliteit 

in canon zingen 

         de kamperfoelie 

de rector 
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N126 

B 

 

het carnaval 

 de traktatie 

de kokosnoot  

de directeur 

de sportkantine 

het contact 

de colonne  

het kanon 
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N127 

A 

 

de herfstvakantie 

de kaaskroket 

de cultuur 

de komedie 

de consument 

de acteur 

de klassiekers 

de clip (= filmpje) 
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N127 

B 

 

de praktijk 

cursief (= schuin) 

het clubblad 

de kolom 

de actie 

de accu 

de conclusie 

het klimaat 
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N128 

A 

 

het watercloset (= wc) 

de clown 

de factuur (= rekening) 

ecologie (= milieukunde) 

de paperclip [peepǝrklip] 

inclusief (= inbegrepen) 

het akkoord 

de kassière 
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N128 

B 

 

het cluster (= groepje) 

de clou [kloe] van een mop 

declareren (= in rekening brengen) 

de clinic (= kennismaking met een sport) 

de reclame 

de monocle  

het lokaal 

de vacature 
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N129 

A 
schuin heeft de klemtoon 

de cabine 

de cadens (=maat) 

het cafetaria 

de calorie 

het canvas 

capabel (=geschikt) 

de cardioloog (=hartspecialist) 

de carrière (=loopbaan)  

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N129 

B 
schuin heeft de klemtoon  

het café 

de cabriolet  

de cake [keek] 

de camera 

de cantor (=koordirigent) 

de capriolen 

         de carrosserie (=koetswerk auto) 

het casinobrood  
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N130 

A 

 

de truck 

de rockmuziek 

de sticker 

het jack 

de click 

het cricket 

de flashback 

het hockey 
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N130 

B 

 

de ticket 

de rechtsback 

het racket 

checken 

de cracker 

de lipstick 

de hacker 

de jockey 
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N131 

A 

 

de joystick 

het knäckebröd 

on the rocks (= met ijsblokjes) 

de snack 

de stick 

de teckel 

Mickey Mouse 

de jackpot 
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N131 

A 

 

dat was kicken 

de pick-up 

playbacken 

in shock 

de soundtrack 

de knock-out 

Donald Duck 

de cockpit 
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N132 

A 

 

             de mannequin (= ‘paspop’) 

de enquête (= vragenlijst) 

het koraal 

choquerend (= schokkend)  

   het jacquet [zjaakèt] 

    quitte (= elkaar niets meer schuldig)  

       de tic (= onbewust herhaalde beweging) 

de inscriptie 
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N132 

B 

 

quatre-mains [katrǝ mehn] (= vierhandig) 

de kilometers 

de equipe [eekiep] (=sportploeg) 

het quotiënt (= uitkomst van een deling) 

chic [sjiek] (= deftig) 

vacant (= vrij, beschikbaar) 

de plaquette (= steen met tekst)  

de quiche (= hartige taart)  
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N133 

A 

 

de kwaliteit 

de kwestie 

 de kwark 

de kwal 

bekwaam 

het kwadraat (het kwadraat van 3 is 9) 

de kweepeer 

    de rekwisieten (= aankleding van toneel) 
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N133 

B 

 

de kwantiteit (= hoeveelheid) 

de kwast 

de rekwisieten (=voorwerpen op toneel)  

kwaken 

kwalificeren (= zich geschikt tonen) 

de kwartel 

het kwatrijn (= vierregelig gedicht) 

de kwestie 
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N134 

A 

 

het aquaduct 

quasi (= zogenaamd)  

aquajoggen (= waterfitness) 

het antiquariaat (= antiekwinkel) 

de quiz 

de equator (= evenaar) 

het quotum (= evenredig aantal) 

 de quad 
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N134 

B 

 

de aquarel (= waterverfschilderij)  

het aquarium 

de frequentie 

adequaat (= doeltreffend)  

de quickstep [kwikstep] (= soort dans) 

de consequentie (= logisch gevolg) 

squash (= ‘eenpersoonstennis’) 

de quote (= kort typerend citaat van iemand) 
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N135 

A 

 

de box 

het examen 

hij deed het niet expres 

de saxofoon 

niks 

de taxi 

de ekster 

de bokser (= vechtsporter) 
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N135 

B 

 

de mixer 

de explosie 

luxe 

extra 

de tekst 

de pixels 

de taks  

de boxer (= hond) 
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N136 

A 

 

   relaxen (= ontspannen) 

   de index (= inhoudsopgave) 

 de luxaflex 

de flexplek 

  de oksel 

de deksel 

flexibel 

de taxateur  
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N136 

B 

 

                      het sextet  (= 6-tal)  

de boksbal 

extreem (= uitzondelijk) 

                        het kantoorcomplex  

het textiel 

          de buxushaagjes  

Mexico 

de filmacteurs 
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N137 

A 

 

de experts (= deskundigen)  

het laxeermiddel 

 de heksenkring 

het plexiglas 

selecteren  

 de claxon 

  exit (= uitgang) 

 de redactie 
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N137 

B 

 

   het exterieur (= buitenkant) 

de matrixborden 

een exotische vlinder 

de export 

de paksoi  

de vacature 

   perplex (= verbaasd)  

injecteren (=inspuiten) 
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 N138 

A 

 

de reductie (= vermindering) 

de attractie 

maximaal 

 de dyslexie 

luxueus 

 de sextant  

    (= instrument om je positie te bepalen zonder GPS) 

      laks (= gemakzuchtig) 

de angst 
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N138 

B 

 

koken op inductie  

                 de toxicologie (= gif-wetenschap)  

het maximum 

         de reflectie (= weerkaatsing) 

            de sekse (= man of vrouw of …) 

           de frictie (= wrijving, ruzie) 

de waxinelichtjes  

de hinkstapsprong 
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N139 

A 

 

de cel 

de citroen 

de cipier (= bewaker in gevangenis) 

het accent [aksent]  

de docent 

de centrale 

precies 

 de cello 
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N139 

B 

 

de cent 

de ceder (= soort naaldboom) 

het cement 

het circus [sirkus] 

de cirkel 

het centrum 

het pincet  

het proces 
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N140 

A 

 

het succes [sukses] 

de cijfers 

   arceren (= kleuren met streepjes) 

de centimeter 

de censor (= wie publicatie verbiedt) 

de ceremonie (= plechtigheid) 

de citruspers 

concentreren 
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N140 

B 

 

de eencelligen  

(= diertjes die bestaan uit één cel)  

accepteren 

balanceren 

  Celsius (= maat voor temperatuur – met hoofdletter) 

   de censuur (= publicatieselectie) 

het certificaat (= soort diploma) 

de cervelaatworst 

het concept (= ontwerp) 
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N141 

A 

 

het perceel (= stuk grond) 

excelleren (= uitblinken) 

de exercitie [eksersietsie] (= oefening) 

het hospice (tehuis voor doodzieke patiënten) 

kwalificeren (= geschikt maken) 

de nuance (= niet zwart-wit) 

de piercing 

de race [rees] 
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N141 

B 

 

de essence (= smaakstof) 

communiceren 

freelance [frielans] (= niet in dienst) 

introduceren 

de licentie (= vergunning) 

de oceaan (= wereldzee) 

de processie (= optocht) 

de procedure (= gang van zaken) 
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N142 

A 

 

 de narcis 

traceren (= opsporen) 

de vice-president (= plaatsvervanger) 

de receptie (= ontvangst) 

de bacil (= ziektekiem) 

de cilinder 

het cellofaan (= glaspapier) 

circa (= ongeveer) 
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N142 

B 

 

de hyacint  

de voicemail  

de spencer  

merci (= bedankt –in het Frans-) 

de officier 

het citaat (= uitspraak van iemand anders) 

de cineast (= filmmaker) 

de decimaal (=getal achter de komma ) 
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N143 

A 

 

cruciaal (= bepalend) 

de deciliter (= 1/10 liter) 

expliciet (= nadrukkelijk) 

het incident (= onverwachte gebeurtenis) 

 het klavecimbel 

de lucifer 

het principe 

het racisme 
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N143 

B 

 

decibel (= maat voor geluid) 

de elektricien 

financieel 

de intercity (= sneltrein) 

lanceren (= wegschieten) 

het medicijn (= geneesmiddel) 

de provincie 

sociaal 
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N144 

A 

 

doceren (= lesgeven) 

de discipline 

de specie (= aangemaakt cement) 

solliciteren (= aanmelden voor een baan) 

reciteren (= voordragen) 

de pacifist (= iemand die tegen geweld is) 

de leverancier 

gracieus (= met gratie, sierlijk) 
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N144 

B 

 

de scène  

specifiek (= bepaald) 

de decimeter  (= 1/10 meter) 

speciaal (= bijzonder) 

participeren (= meedoen) 

de opticien [optiesjen] 

het dancefestival [dens-]  

feliciteren (= gelukwensen) 
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N145 

A 
 

de  jaszak 

de hese stem 

vieze handen 

de keuze 

de glazenwasser 

nerveuze 

de kruising 

de danszaal 
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N145 

B 

 

de mazen 

platzak 

nerveuze 

de schapenkazen 

heuse 

reuze 

de schoenendozen 

hijsen 
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N146 

A 

 

 de sjerp 

  sjirpen (= zang van mussen) 

 de sjees (= tweewielig rijtuig) 

 de sjalotjes (= kleine uitjes) 

asjemenou 

 de gletsjer 

  de ramsj (= afgeprijsde artikelen) 

roetsjen (= snel glijden) 
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N146 

B 

 

de sjoelbak  

de sjaal 

sjoemelen (= knoeien) 

alsjeblieft 

de artisjok  

de hasjhond 

de sjeik  

de sjabloon (= omtrekvoorbeeld) 
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N147 

A 

 

chagrijnig 

de charme 

charteren (= afhuren) 

chatten [tsjetən] 

de chauffeur 

de cheeseburger 

chillen 

het chinees (= voedsel) 
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N147 

B 

 

de chocolade 

de chef 

het chanson (= (Frans) lied) 

charmant 

de checklist (= controlelijst) 

het chilipoeder 

de chatbox 

chippen 
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N148 

A 

 

chic (= verfijnd, deftig) 

de cheffin 

de chanteren (= afpersen) 

de chartermaatschappij 

de champignon 

het chauvinisme (= “wij zijn de beste”)  

 de chimpansee 

de chirurg (= ‘snijdend’ arts) 
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N148 

B 

 

            het chalet (= houten huis)  

  het chassis (= auto-onderstel) 

                       de cheetah [sjietaa]  

de match (= wedstrijd) 

checken 

de cherrytomaatjes (kers-) 

China 

de chipolatapudding 
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N149 

A 

 

de shag 

de aftershave 

de show 

de bushbush 

de cashewnoot [kesjoe-] 

de fashionweek [fesjən-] 

het t-shirt [tie-sjurt] 

pushen [poesjən] 
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N149 

B 

 

de webshop 

de slash (= schuin streepje /) 

de cash 

het dashboard 

de finish 

de flash (= flits) 

de marshmallow 

de milkshake 
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N150 

A 

 

de shetlandpony 

de shoarma 

de boxershort 

de crash 

de shampoo 

  de shorttrack 

   shoppen (= winkelen) 

 de sheriff 
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N150 

B 

 

de showroom  

de shovel  

de shuttle  

                   squashen 

                airbrushen  

de shareware (= gratis software) 

shaken (= schudden) 

    het barbershopkoor  
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N151 

A 

 

het fleece  [flies]  

de finish [finisj] 

de smash  [smesj] 

de chalets  [sjaales] 

de whiplash  [wiplesj] 

de slash  [slesj] 

de expres 

de crèche [kresj] (=kinderdagverblijf) 
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N151 

B 

 

close  [kloos] 

het tennis 

de bushbush [boesj-boesj] 

de crash [kresj] (=botsing) 

de ayatollahs [aajaatolaas] 

cash [kesj]  (=contant) 

de kipfilets [kipfielees] 

de goeroes 
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N152 

A 

 

de actie 

de gratie 

de petitie 

de fractie (= gedeelte) 

de adoptie 

de advertentie 

de portie 

de auditie 
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N152 

B 

 

de politie 

de ambitie 

de traktatie 

de reactie 

de acceptatie 

de emotie 

de munitie 

de vakantie 
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N153 

A 

 

de confectie (= standaardkleding) 

de compensatie (= vergoeding) 

de consumptie (= eten en drinken) 

de contributie (= bijdrage aan club) 

de competitie 

de definitie (= omschrijving) 

de formatie (= vaste opstelling) 

de generatie (= van ongeveer dezelfde leeftijd 
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N153 

B 

 

de concurrentie 

de confrontatie (= botsing) 

de conditie 

de constructie 

de combinatie 

de infectie 

de dementie 

de demonstratie 
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N154 

A 

 

de detentie (= gevangenschap) 

de documentatie 

de informatie 

de amputatie  

(= verwijderen van arm of been) 

de expeditie 

de fictie (= verhalen) 

de identificatie 

de inspectie 
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N154 

B 

 

de discriminatie 

de differentiatie 

de complicatie 

de oppositie 

de evaluatie 

de garantie 

      de inflatie (= minder waard worden) 

de inspiratie 
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N155 

A 

 

de irrigatie (= wateraanvoer) 

de justitie 

de relatie 

de operatie 

de licentie (= vergunning) 

de notitie (= aantekening) 

de optie (= mogelijkheid) 

de perforatie (= gaatjes) 
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N155 

B 

 

de obstructie (tegenwerking) 

de projectie 

de kwitantie (= betalingsbewijs) 

de locatie 

de legitimatie 

de observatie 

de ovatie (= toejuichen) 

de registratie (= gegevens noteren) 
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N156 

A 

 

de positie 

de excellentie 

de promotie 

de informatie 

de repetitie 

de selectie 

de spatie (= opening tussen woorden) 

de situatie 
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N156 

B 

 

de perfectie 

de degradatie 

de redactie 

de reductie (= vermindering) 

de reparatie 

de scriptie (= werkstuk) 

de stagnatie (= oponthoud) 

de productie 
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N157 

A 

 

de specie (=cement) 

de politici 

decimeter 

de musici 

de chemici (=mensen die scheikunde hebben 

gestudeerd) 

de passie 

de nasi ([nasie] =Indisch rijstgerecht)  
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N157 

B 

 

de provincie 

de medici 

deciliter 

die fanatici (=mensen die fanatiek zijn) 

de critici (=mensen die kritiek hebben) 

de farmacie (=hoe geneesmiddelen te maken) 

de precisie (=nauwkeurigheid) 

de explosie 
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N158 

A 

 

de commissie 

de discussie 

de passie 

de defensie (= verdediging, leger) 

de agressie 

de obsessie (= ziekelijke gedrevenheid) 

de depressie (= lagedrukgebied) 

de missie 
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N158 

B 

 

een aussie (= iemand uit Australië) 

de concessie (= toegeving) 

de expressie 

de missie (= opdracht) 

de professie (= beroep) 

de epilepsie 

foetsie (= verdwenen) 

de precisie 
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N159 

A 

 

het gratieverzoek  

de politieauto 

de passiebloem 

de infectieziekte 

de dementie (= geheugenverlies bij ouderen) 

een depressie (= gebied met lage luchtdruk, 

waardoor slecht weer ontstaat) 

de percussiegroep (= slagwerk) 

de professie (= beroep) 
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N159 

B 

 

de locatie 

de discussieleider 

de instanties 

de hartoperatie 

de pressiegroep 

de progressie (= toename) 

de transmissie (= versnelling) 

de agressie (= vijandigheid) 
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N160 

A 
 

de rechercheur ([reesjerzjeur] = politie  

niet in uniform – onderzoeker van misdaden) 

de architect (=arsjietekt] = ontwerper van 

gebouwen) 

de bachelor ([betsjƏlƏr] =afgestudeerd  

na 4 jaar hbo of na 3 jaar universiteit) 

 

 de chipkaart 

de broche (= sierspeld) 

 de capuchon 

chillen (= ontspannen) 

de chocolaterie (= chocoladewinkel) 
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N160 

B 

 

de affiche (= aanplakbiljet) 

de archipel (= eilandengroep) 

de ciabatta [tsja…](= pantoffelvormig broodje) 

de coach (= begeleider) 

      de catcher (= vanger)  

de chilisaus (= zoete saus van pepertjes) 

detacheren (= tijdelijk elders laten werken) 

charmant (= leuk/aardig) 
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N161 

A 
 

de rozen 

de bazen 

vieze 

ijzig 

de huizen 

de plavuizen 

de vazen 

boze 
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N161 

B 

 

grijze 

de dozen 

de laarzen 

wijze woorden 

lezen 

de hulzen 

dwaze 

de hoezen 
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N162 

A 

 

de televisie 

de conclusie 

de explosie 

de invasie (= inval) 

de illusie (= droombeeld) 

de laatste versie 

de excursie (= leerzaam uitstapje) 

de surprise (= verrassende verpakking) 
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N162 

B 

 

de fantasie 

de revisie (= opknapbeurt) 

de fusie 

de dimensie 

visueel (= wat je kunt zien) 

de corrosie (= roest) 

de bloedtransfusie 

de positiejurk 
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N163 

A 

 

de razernij 

 het rosarium (= rozentuin) 

de rozemarijn (= kruid) 

 precieze 

 de glasblazer 

het glazuur 

de fase 

de laarzen 
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N163 

B 

 

de rozentuin 

reusachtig 

het rozet  

pauzeren 

verzekeren 

de keuze 

de basis 

de frase (= zin) 
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N164 

A 

 

de divisie (= afdeling) 

de erosie 

de adhesie (= steun) 

de dimensie (= afmeting) 

de presentielijst 

de exposities 

de laser [leezər] 

de adviseur 
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N164 

B 

 

het explosiegevaar 

het fantasieverhaal 

de diagnose (= uitslag onderzoek) 

    de president 

de desillusie (= teleurstelling) 

de lambrisering  

de remise (= gelijkspel) 

de aversie (= tegenzin) 
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N165 

A 

 

de garage 

de massage 

de rage 

de ravage (= verwoesting) 

de loge (=aparte plek in theater) 

de etage (= verdieping) 

de bagage 

de vitrage (= doorzichtige gordijnen) 
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N165 

B 

 

de horloge 

de collage 

de gage (= loon) 

de stage (= leerwerkplek) 

de manager (= leidinggevende) 

de slijtage 

de spionage 

de corsage  
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N166 

A 

 

de jury [zjuurie] 

de jazz [dzje:z] (= geïmproviseerde muziek) 

de jacuzzi [zjaakoezie] 

de job [dzjop] (= baan) 

de joystick 

de jungle (= oerwoud) 

de jus [zjuu] (= sap) 

de jetlag [dzjetlek] 
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N166 

B 

 

de jam [zjem] 

de jerrycan [zjerrieken]  

het jacquet [zjaaket] 

de jockey  

het journaal [zjoernaal] 

de jukebox [dzjoekboks]  

de jeep [dzjiep] 

het jeu de boulesspel [boel] 
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N167 

A 

 

de banenpool 

het fastfood 

de zoo 

het e-book 

waterproof 

de voetbalpool  
(= gokken op de wedstrijduitslagen) 

zij heeft de looks 

cool 
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N167 

B 

 

carpoolen (= samen rijden) 

het notebook 

de scooter 

de bookmaker (gokkantoor) 

de hooligans (=  (voetbal)vandalen) 

de cookies 

de scoop (= nieuwsprimeur) 

de boost (= stimulans) 
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N168 

A 

 

booming (= snel groeiend) 

de scootmobiel 

 de kazoo (= soort mirleton) 

inzoomen (= uitvergroten) 

de showroom (= toonzaal) 

de whirlpool (= bubbelbad) 

de roomservice  

(= bediening op hotelkamer) 

 het poolbiljart 
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N168 

B 

 

de hoodie 

de zoomlens  

 hufterproof (= bestand tegen vandalen) 

de saloondeurtjes  

de toolbox (= (digitale) gereedschapskist) 

in the mood (= stemming) 

de goodiebag (= tas met reclameartikelen) 

de afrolook  
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N169 

A 

 

de computer 

de autocue (= digitaal spiekbriefje) 

de blues (= muziek met droeve ondertoon) 

de tissue (= papieren zakdoekje) 

het proefkonijn 

de bushbush (= oerwoud) 

 de bulldozer 

    de tractorpulling 
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N169 

B 

 

pushen (= duwen, opjagen) 

de barbecue 

dat is hier geen issue (= gespreksonderwerp) 

de output (= opbrengst) 

no cure, no pay (= gratis als het niet helpt) 

de pitbull  

de gordijnroe 

out of the blue (= onverwacht) 
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N170 

A 

 

de cruise (= reis met hotelschip) 

de steward [stjoewərt] 

de bluejeans 

    de crew [kroe] (= bemanning / personeel) 

New York [njoe jork] 

de boeking (= gereserveerde kamer of reis) 

het rescue-team (= reddingsgroep) 

het interview [intərvijoe] 
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N170 

B 

 

de grapefruits 

de blueszanger 

de juice [djoes] (= sap) 

de cashewnoten [kesjoe-] 

de preview [prievjoe] (= alvast bekijken) 

de stewardess 

de cruisecontrol 

het kroeshaar 
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N171 

A 

 

het journaal 

de route 

het roet 

de bougie [boezjie] 

de coupe [koep]  (haarstijl of glas) 

                de couveuse [koeveuzə] 

de bouvier [boevjee] (soort hond) 

de douane (= grenspolitie) 
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N171 

B 

 

de boetiek (= winkel) 

de croutons  

 de routine (= gewoonte) 

            de oublie (= opgerolde wafel)  

de boulevard [boeləvaar] 

heleboel 

het couplet (= vers, deel van lied) 

de douche 
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N172 

A 

  

      het souterrain [soetəre:n] 

het enthousiasme [antoesiasmǝ] 

het souvenir  [soevənier] 

het toupetje (= haarstukje) 

de couture (= mode) 

de coupon(= waardebon; rest stof) 

de koeltas 

de carrousel (= draaimolen) 
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N172 

B 

 

de contouren [kontoer] (= omtrek) 

de stiltecoupé 

de camouflage (= met schutkleur) 

de journalist 

de bouillon [boeljon] 

de koerier 

de blouse [bloes] 

de clou (= kern van een verhaal) 
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N173 

A 

 

de auto 

de automaat 

de autobiografie (= beschrijving eigen leven) 

het restaurant 

de aubade (= ‘s morgens toezingen) 

 de fauteuil [footui] 

de aubergine 

 het saucijzenbroodje  
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N173 

B 

 

de auteur (= schrijver) 

de chauffeur (= bestuurder) 

(letterlijk: stoker – van stoommachine)) 

de autonomie (= zelfstandigheid) 

de restauratie (= herstel in oude staat) 

de automatiek  

het autogram (= handtekening) 

de autodidact (= wie deed aan zelfstudie) 

de audicien (= specialist voor gehoorapparaten) 
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N174 

A 

 

de autoriteit 

de chauvinist (= iemand  

die zijn eigen dorp/stad/land het beste vindt) 

de haute couture [oot koetuurə] 

 het rechaud (=warmhoudrekje) 

mauve (= zachtpaars) 

de vrachtauto 

automatisch 

de hausse (= plotse grote belangstelling) 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N174 

B 

 

automatiseren 

de epaulet  

de haute cuisine [oot kwiesien] 

de marechaussee (= militaire politie) 

taupe (= donkergrijs) 

hydraulisch (= met vloeistofdruk bewegend) 

de autopsie (= onderzoek overledene) 

authentiek (= echt, oorspronkelijk) 
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N175 

A 

 

het bureau (= schrijftafel) 

chapeau (= goed gedaan!) 

het chateau (= kasteel, wijngaard) 

de code 

het niveau (= hoogte) 

de art nouveau (= kunstsoort + 1900) 

het cadeaupapier 

grove 
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N175 

B 

 

het cadeau (= gratis, geschenk) 

het plateau (= hoogvlakte) 

de eau de cologne (= letterlijk  

‘Keuls water’, vanwege Boldootfabriek in Keulen) 

het podium 

het tableau (= tafereel) 

de nouveauté (= nieuwigheid) 

bureaucratisch (= omslachtig en formeel) 

de mode 
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N176 

 A 

 

         de maillot [majoo] (= soort panty) 

het depot (= voorraad; bezinksel in fles) 

 de banjo 

het niveaugroepje 

de radio 

 de plateauzolen 

de modeshow 

de auteursrechten 
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N176 

B 

 

de pierrot [pjeroo] (= soort clown)  

het tricot (= gebreide stof) 

de beo  

    de cadeaushop 

de foto 

de stationsrestauratie 

de personenauto 

de kano 
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N177 

A 

 

het croissantje (= halvemaanvormig broodje) 

de macédoine (= groenten- of fruitmengsel)  

turquoise (= blauwgroene kleur) 

het circuit [sirkwie] 

het abattoir (= slachthuis) 

de peignoir (= ochtendjas) 

de Loire (= rivier in Frankrijk) 

het reservoir (= voorraadtank) 
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N177 

B 

 

het toilet 

biscuit [biskwie] 

de voile (= doorzichtige sluier) 

de eau de toilette (= parfumwater) 

de memoires  

(= boek met persoonlijke herinneringen) 

de accessoires (= toebehoren) 

het urinoir (= pisbak)  

het repertoire (= wat iemand kan uitvoeren) 
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N178 

A 

 

de airco 

het primair onderwijs 

de militair 

de mayonaise 

de airbag 

 au pair 

het sanitair (= meubilair voor wassen en plassen) 

de filet américaine  
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N178 

B 

 

het meubilair (= meubels) 

de prairie (= wilde grasvlakte) 

de fancy-fair (= verkoop voor goed doel) 

de airmiles 

de airconditioning 

 de punaise (= duimspijkertje) 

de flair (= gemakkelijke omgangsvormen) 

de Française (= Franse vrouw) 
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N179 

A 

 

de  maisonnette 

(= appartement met twee etages) 

de malaise (= met grote problemen) 

plenair (= met alle aanwezigen) 

de polonaise (= dans in rij achter elkaar) 

quatre-mains (= vierhandig) 

secondair (= na enige tijd) 

de vocabulaire (= woordenschat) 

het schoolmeubilair  

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N179 

B 

de migraine (= zware hoofdpijn) 

het mohair (weefsel van angorawol)  

ordinair (= onbeschaafd) 

de stagiaire (= student die oefent ‘in het echt’) 

au bain-marie (= opwarmen in warm water – 

letterlijk: in het bad van Marie) 

het binair stelsel (= tweetallig: 1 of 0) 

spectaculair (= indrukwekkend) 

de renaissance (= tijd na de middeleeuwen) 
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N180 

A 

 

de chef 

de camembert 

de enquête 

de misère 

de ceintuur 

het concert 

verticaal 

de gêne (= schaamte) 
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N180 

B 

 

de serre 

de ampère (= maat voor stroomsterkte) 

de scène 

de Seine (= Franse rivier – door Parijs) 

de crème 

de offerte (= prijsopgave) 

het crêpepapier 

tête-à-tête (= onderonsje) 
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N181 

A 

 

 de volière 

het succes 

de etagère 

de bètastudie  

(= bv. wiskunde of natuurkunde) 

de barrière (= versperring) 

 de molière (= veterschoen)  

de carrière (= loopbaan) 

het dessert (= toetje) 
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N181 

B 

 

het suède (= zacht leer) 

de première (= eerste voorstelling) 

de crèche (= kinderdagverblijf) 

de bètavakken (= schoolvakken waarbij je 

wiskunde gebruikt) 

de belvédère (= uitzichtpunt) 

à la meunière (= vis paneren met meel) 
(= letterlijk : op de manier van de molenaarsvrouw) 

het certificaat (= soort diploma)  

de expert (= deskundige) 
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N182 

A 

 

thuis (van: te huis = in huis) 

de ether (= verdovende vloeistof) 

de methode 

de prothese (= vervangend lichaamsdeel) 

het theater 

het methaangas  

(= gas dat ontsnapt uit mest) 

de mythologie (= de mythen van een volk) 

het theezakje 
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N182 

B 

 

thans (van: te han(d)s = nu) 

de thee 

de menthol 

de apotheek 

de python (= slang) 

de marathon  

(= hardloopwedstrijd van 42,195km) 

nochtans (= desondanks)  

de thermoskan 
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N183 

A 

 

de bibliothecaris 

sympathiek (= aardig) 

de katheder (= lezenaar) 

het enthousiasme 

de mythe  

(= doorverteld verhaal; foute verklaring) 

esthetisch (= met het oog op schoonheid) 

de ethiek (= theorie over goed en kwaad) 

de hypothese (= vooronderstelling) 
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N183 

B 

 

de bibliotheek 

de apotheker 

        de cantharel  

apathisch (= ongeïnteresseerd) 

authentiek (= oorspronkelijk, echt) 

het theater  

de fysiotherapie 

de litho (= afdruk van tekening in steen)  
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N184 

A 

 

de hypotheek  

(= lening met gebouw als onderpand) 

de thermometer 

de theologie (= godsdienstwetenschap) 

de theorie (= verklaring, leer) 

de theemuts 

de thermostaat (= temperatuurregelaar) 

de orthopedagoog 

het vetorecht  

(= mogelijkheid iets af te keuren) 
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N184 

B 

 

synthetisch (= kunstmatig gemaakt) 

de thermiek (= opstijgende luchtstroom) 

de lithium (= grondstof oplaadbare batterij)  

de tijm (= keukenkruid)  

de orthotheek 

de vitamines 

     de kathedraal (= grote kerk)  

althans (= tenminste) 
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N185 

A 

 

aftakelen (= zwakker en zieker worden) 

de discotheek 

de antipathie (= hekel)  

de astma (= longziekte) 

het labyrint (= doolhof) 

thuiskomen  

de atleet (= wie aan atletiek doet) 

de dramatherapeut [-ti:raapuit] 
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N185 

B 

 

theatraal (= alsof je toneelspeelt) 

de videotheek (= filmuitleen) 

de sympathie 

aftands (= oud en versleten) 

astmatisch 

de rooibosthee  

(= thee van rooibosblaadjes 

rooibos is Zuid-Afrikaans) 

theoretisch (= volgens de theorie) 

orthodox (= vasthoudend aan hoe het was) 
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N186 

A 

 

de bouillon [boe(l)jon] 

de taille 

fouilleren 

de maillot 

de pailletten 

het failliet 

een saillant detail (= opmerkelijk punt)  

de derailleur (fietsversnelling) 
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N186  

B 

 

de medaille 

emailleren  

de patrouille 

de ratatouille (= van alles wat: ratjetoe) 

het brailleschrift 

de detailhandel 

de caravanserail (= herberg in de woestijn) 

gedetailleerd 
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N187 

A 

 

de anjer 

het signaal 

de verkiezingscampagne  
(= actie van een partij om stemmen te werven) 

de ranja 

de eau de cologne (=Keuls water)  

Spanje 

de castagnetten  

 

  

http://www.farlegend.com/2010/04/especial-feria-de-abril-3-las.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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N187 

B 

 

de franje 

het insigne 

de kampanje  

de plunjezak 

het signalement 

de banjo 

 de kastanjes  
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N188 

A 

 

koningin Máxima 

de heer Van Dorp 

de burgemeester 

de Van Goghtentoonstelling 

de Rotterdamse wethouder 

een Europees Parlementslid 

mevrouw E.F. van der Meer 

de commissaris van de Koning 
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N188 

B 

 

koning Willem-Alexander 

mevrouw Van der Meer 

de gedeputeerde (= provinciebestuurder) 

de Russische ambassadeur 

de minister-president 

de heer B. van den Berg 

de hofdame van de Koningin 

het Hansje Brinkersmonument 
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N189 

A 

 

de gouden eeuw 

de Tweede Wereldoorlog 

ramadan 

het Offerfeest 

het kerstgeschenk 

een stapel bijbels 

de sint-bernhardshond 

volgens de Koran 
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N189 

B 

 

advent 

de middeleeuwen 

de Franse Revolutie 

Pasen 

de nieuwjaarsdag 

een versierde koran 

de Bijbellezing 

de Sint-Maartenskerk 
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N190 

A 

 

Noord-Limburg 

’s-Gravenhage 

de Waddenzee 

Achterhoek 

de Belgen 

de woestijnbewoners 

Terschelling 

Nieuw-Zeeland 
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N190 

B 

 

Zuid-Holland 

 ‘s-Hertogenbosch 

Twente 

Schiermonnikoog 

West-India 

de Nederlanders 

de indianen 

de Oosterschelde 
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N191 

A 

 

een Middelnederlandse tekst 

het Spaans 

het montessorionderwijs 

het gymnasium 

het vmbo 

Hotel Het Uitzicht 

een Pepsi Cola 

DAF (= van Doornes Automobiel Fabriek) 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

N191 

B 

 

de basisschool 

de havo 

het Oudgrieks 

het Engels (taal) 

het gemeentehuis 

het Tweede Kamergebouw 

een spaatje 

KLM (= Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) 
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N192 

A 

 

de rodekool 

het spitsuur 

het spaarvarken 

de kortebaanzwemster 

de harde regenbui 

de blauweregenstruik 

de wittewijnglazen 

de vierdaagsewandelaars 
(of 4-daagsewandelaars) 
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N192 

B 

 

de ijsbergsla 

het koolwitje 

de weekaanbieding  

de nattehondengeur 

de rode lijsterbessen 

de rodebessenjam 

de oranjesupportersbus 

de verjaardagskaartenwinkel 
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N193 

A 

 

de groene kool 

de Prinses Beatrixschool 

de mavoschool 

het tv-programma 

in oud-Den Haag 

de rodetulpenbollen 

de Rabo-bank 

de mooiweerfietsers 
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N193 

B 

 

de rode tomaten 

het Prins Clausplein 

de pincode 

het A4-papier 

het jeugd-Rode Kruis 

de groene limonadeglazen 

de EU-vlaggen 

de langeafstandswandelaars 
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N194 

A 

 

de Opelgarage 

het sms’je 

het Karel V-plein 

het D66-raadslid 

de Cito-toets 

de meerkeuzevragen 

de oud-Tweede Kamerleden 

amateurwedstrijden 
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N194 

B 

 

de BOVAG-garage 

de ib’er 

de top 10-nominatie 

de CDA-wethouder 

de robotauto 

de oudekaasblokjes 

de verse oliebollen 

juniorencompetitie 
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N195 

A 

 

de kersenpit 

de rozenolie 

de pannenkoek 

het mierennest 

de hondenmand 

de stoelendans 

de erwtensoep 

de fietsenmaker 
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N195 

B 

 

de pruimenjam 

de paddenstoel 

de berkenboom 

de paardenstal 

het kattenluik 

de klompendans 

de tomatensaus 

de leerlingenraad 
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N196 

A 

 

de groentesoep 

het spinnewiel 

knarsetanden 

de ladekast 

beresterk 

de weidevogels 

het gerstenat 

de beukenboom 
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N196 

B 

 

de aspergesoep 

het spinnenweb 

het methodeboek 

het wiegelied 

reuzeslim 

de tarwekorrels 

het roggebrood 

de bessenstruik 
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N197 

A 

 

het zonnestelsel 

de bakkebaarden 

de bruidegom 

het hazenslaapje 

de boerenzwaluw 

ellenlang 

huizenhoog 

de paardensport 
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N197 

B 

 

gedachteloos 

de bolleboos 

de elleboog 

de hazewindhond 

de bokkenpootjes 

mijlenver 

de zonnepanelen 

het poppenhuis 
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N198 

A 

 

de dansschool 

het spellingspel 

het motorschip 

de verzekeringspremie 

de conducteurspet 

het verlovingsfeest 

de gehoortest 

de houtskool 
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N198 

B 

 

het kansspel 

het spellingschrift 

het machinestempel 

het visserslatijn 

het deurslot 

de verkenningsvlucht 

de gewetensvraag 

de bloedsomloop 
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N199 

A 

 

de veiligheidsbril 

het gezondheidscentrum 

de bezienswaardigheid 

het meningsverschil 

de stationschef 

de geluksvogel 

het bedrijfsongeval 

het geheimschrift 
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N199 

B 

 

het tevredenheidsonderzoek 

de koningsspelen 

de scheidsrechter 

de groepsleider 

het behendigheidsspel 

het stadscentrum 

de koeriersdienst 

het verbodsbord 
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N200 

A 

 

de bruidstaart 

de zwaluwstaart 

de raadspensionaris 

de houdbaarheidsdatum 

druppelsgewijs 

het metselaarsgereedschap 

het personeelsuitje 

het ezelsveulen 
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N200 

B 

 

de verkiezingsuitslag 

de staatssecretaris 

de kwaliteitscontrole 

het ooievaarsnest 

benijdenswaardig 

het chauffeurscafé 

het scheidsrechtersfluitje 

de verjaardagstaart 
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N201 

A 

 

de ontstekingsremmer 

de nieuwjaarsdag 

de werknemersstaking 

de meisjesschool 

de stationsstraat 

het kunstenaarscentrum 

de portiersloge 

het identiteitsbewijs 
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N201 

B 

 

het verjaardagsfeestje 

de oudejaarsavond 

de elektriciteitsstoring 

bedrijfszeker 

de persoonsvorm 

het slagersschort 

de onweersbui 

verwachtingsvol 
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N202 

A 

Hoe schrijf je dit als afkorting of 

verkorting? 

bijvoorbeeld (bv.) 

met andere woorden (m.a.w.) 

onder andere (o.a.) 

centimeter (cm) 

airconditioning (airco) 

personal computer (pc) 

intern begeleider (ib’er) 
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N202 

B 

Hoe schrijf je dit als afkorting of 

verkorting? 

besloten vennootschap (bv) 

alstublieft (a.u.b.) 

of iets dergelijks (o.i.d.) 

kilometer (km)  

informatie (info) 

circa (ca.) 

remedial teacher (rt’er) 
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N203 

A 

Hoe schrijf je deze afkortingen 

en waarom schrijf je ze zo?  

KLM (= Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) 

Benelux (= België-Nederland-Luxemburg) 

havo (= hoger algemeen voortgezet onderwijs)  

bs (= basisschool) 

btw (= belasting toegevoegde waarde) 

BN’er (= bekende Nederlander) 

tv (= televisie) 
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N203 

B 

Hoe schrijf je deze afkortingen 

en waarom schrijf je ze zo?  

ANWB (= Algemene Nederlandse WielrijdersBond) 

vmbo (= voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs) 

NS (= Nederlandse Spoorwegen) 

pabo (= pedagogische academie basisonderwijs) 

WPO (= Wet Primair Onderwijs) 

sms (= short message service) 

VS (= Verenigde Staten) 
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Oefenkaart van ……………………………… 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



           
 
                                           © Op zoek naar letters  - 2019    Oefenkaarten met nietklankzuivere woorden                                                                                        

                     

Oefenkaart van ……………………………… 

B 
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Oefenkaart van …………………………….. 

A 
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Oefenkaart van ……………………………… 

B 
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fase 1   horen en nazeggen 
opdrachtkaart 1 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt het woord na.  

B controleert of het woord goed is nagezegd 

 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A probeert het nog eens. 

Ja? Dan leest B volgende woord…, enzovoort!  

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn nagezegd.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan voor B de woorden van kant B. 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Wat blijkt nog (een beetje) moeilijk?   

Probeer die woorden nog een keer! 
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fase 1 horen en betekenis geven 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt   wat het woord betekent  

of waar het mee te maken heeft  

   of zegt een zin met dat woord erin. 

B luistert en denkt na of het klopt. 

 

Ben je het samen eens? ☺☺  

Dan leest B het volgende woord, enzovoort. 

Ben je het niet samen eens? ☺ 

Praat er dan over of probeer er samen uit te komen. 

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn besproken.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan de woorden van kant B, enzovoort 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Welke woorden begrijp je niet? 

Wat ga je doen om dat op te lossen? 
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fase 1   horen en nazeggen 
opdrachtkaart 1 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt het woord na.  

B controleert of het woord goed is nagezegd 

 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A probeert het nog eens. 

Ja? Dan leest B volgende woord…, enzovoort!  

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn nagezegd.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan voor B de woorden van kant B. 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Wat blijkt nog (een beetje) moeilijk?   

Probeer die woorden nog een keer! 
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fase 1 horen en betekenis geven 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt   wat het woord betekent  

of waar het mee te maken heeft  

   of zegt een zin met dat woord erin. 

B luistert en denkt na of het klopt. 

 

Ben je het samen eens? ☺☺  

Dan leest B het volgende woord, enzovoort. 

Ben je het niet samen eens? ☺ 

Praat er dan over of probeer er samen uit te komen. 

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn besproken.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan de woorden van kant B, enzovoort 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Welke woorden begrijp je niet? 

Wat ga je doen om dat op te lossen? 
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fase 1   horen en nazeggen 
opdrachtkaart 1 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt het woord na.  

B controleert of het woord goed is nagezegd 

 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A probeert het nog eens. 

Ja? Dan leest B volgende woord…, enzovoort!  

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn nagezegd.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan voor B de woorden van kant B. 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Wat blijkt nog (een beetje) moeilijk?   

Probeer die woorden nog een keer! 
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fase 1 horen en betekenis geven 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt   wat het woord betekent  

of waar het mee te maken heeft  

   of zegt een zin met dat woord erin. 

B luistert en denkt na of het klopt. 

 

Ben je het samen eens? ☺☺  

Dan leest B het volgende woord, enzovoort. 

Ben je het niet samen eens? ☺ 

Praat er dan over of probeer er samen uit te komen. 

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn besproken.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan de woorden van kant B, enzovoort 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Welke woorden begrijp je niet? 

Wat ga je doen om dat op te lossen? 
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fase 1   horen en nazeggen 
opdrachtkaart 1 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt het woord na.  

B controleert of het woord goed is nagezegd 

 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A probeert het nog eens. 

Ja? Dan leest B volgende woord…, enzovoort!  

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn nagezegd.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan voor B de woorden van kant B. 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Wat blijkt nog (een beetje) moeilijk?   

Probeer die woorden nog een keer! 
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fase 1 horen en betekenis geven 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de gekozen categorie  

 

Opdracht  
 

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en zegt   wat het woord betekent  

of waar het mee te maken heeft  

   of zegt een zin met dat woord erin. 

B luistert en denkt na of het klopt. 

 

Ben je het samen eens? ☺☺  

Dan leest B het volgende woord, enzovoort. 

Ben je het niet samen eens? ☺ 

Praat er dan over of probeer er samen uit te komen. 

 

Ga door tot alle woorden van het rijtje goed zijn besproken.  

 

Daarna draaien jullie de rollen èn de kaart om.  

A leest dan de woorden van kant B, enzovoort 

 

Even terugkijken 
Wat gaat vlot?  

Welke woorden begrijp je niet? 

Wat ga je doen om dat op te lossen? 
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fase 2  klanken herkennen en noemen 
opdrachtkaart 1 

 
Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

Nodig:  een Oefenkaart van de categorie die je wilt oefenen. 

      

Opdracht  

B leest het eerste woord (bv. de haai) van kant A.  

A luistert goed en noemt de klanken van het woord in de 

goede volgorde (van begin tot eind).  

B let op of A de juiste klanken in de goede volgorde 

noemt. 

 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A noemt de klanken 

nog eens.  

Ja? Dan leest B het volgende woord van kaart A  op. En zo 

voort… 
 

Alle woorden van kant A gedaan? 

Dan eerst even terugkijken: 

Wat gaat al vlot?  

Wat is nog (een beetje) moeilijk?  

Waardoor is een woord of klank lastig? 

Dan draaien jullie de rollen en de kaart om: A leest de B-

kant van de kaart en B luistert en noemt.  
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fase 2  de plaats van een klank 

herkennen en noemen 

opdrachtkaart 2 
Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

Nodig:  - een Oefenkaart waarmee je wilt oefenen  

- de klankplaatsen-kaart 
 

Opdracht  
B leest eerst een woord van kant A en vraagt naar de 

klank(en) vooraan, in het midden of achteraan.  

A noemt de gevraagde klanken  

B let op of A de klank(en) op de goede plek benoemt.. 

Ja? Dan  leest B het volgende woord van het rijtje  

voor, vraagt de plek van een klank, en A wijst die aan. 

Nee? Dan doe je dat woord nog een keer. 

 

Zijn alle woorden van kant A gedaan? 

Dan eerst even terugkijken: 

Wat gaat al vlot?  

Wat was nog (een beetje) moeilijk?  

Probeer die woorden straks nog eens! 

 

Dan draaien jullie nu de rollen en de kaart om.  

A leest de B-kant van de kaart en B luistert en noemt. 
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fase 2 klankgroepen  

herkennen en noemen 
opdrachtkaart 3 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  - een Oefenkaart waarmee je wilt oefenen 

- klankgroepen-kaart  

 

Opdracht  

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en noemt de klankgroepen van het woord 

in de goede volgorde.  

B let op of A alle klankgroepen goed en op volgorde 

noemt. 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A noemt de 

klankgroepen nog eens.  

Ja? Dan leest B het volgende woord van kant A   

 

Enzovoort, tot alle woorden van kaart A geweest zijn.  

Daarna draaien jullie de rollen en de kaart om.  
 

Even terugkijken 

Wat gaat al vlot?  

Wat is nog (een beetje) moeilijk?  
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fase 2  klankgroepen en klemtoon  

herkennen en noemen 
opdrachtkaart 4 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  - een Oefenkaart waarmee je wilt oefenen  

- klemtoonplaats-kaart 

 

Opdracht  

B leest eerst een woord van kant A.  

A luistert goed en noemt (of legt) de klankgroepen van 

het woord op volgorde en wijst de klemtoon aan. 

B let op of A alle klankgroepen noemt en of de klemtoon 

klopt. 

Nee? Dan herhaalt B het woord en A noemt de 

klankgroepen en / of de klemtoon nog eens.  

Ja? Dan leest B het volgende woord van kant A op.  
 

Zijn alle woorden van kant A geweest? 

Dan draaien jullie de rollen en de kaart om.  
 

Even terugkijken 

Wat gaat al  vlot?  

Welke is nog (een beetje) lastig?  

Probeer dat woord nog eens!  
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klankplaatsen-kaart 

waar hoor je de klank? 
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klankplaatsen-kaart 

waar hoor je de klank? 
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klankgroepen-kaart 

Noem de klankgroepen en wijs ze aan. 

klemtoonplaats-kaart 

Wijs aan: waar hoor je de klemtoon? 
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klankplaatsen-kaart 

 

waar hoor je de klank? 
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klemtoonplaats-kaart 

 

Wijs aan: waar hoor je de klemtoon? 
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fase 3 – kenmerken herkennen  

en letters kiezen 

opdrachtkaart 1 
 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  een Oefenkaart van de categorie  

die je wilt oefenen.  

 

Opdracht  

 
A: Lees het eerste woord van kaart B.  

B: Benoem de categorie, leg uit waaraan je die herkent en  

     welke letters je hier moet kiezen.  

 

A: Luister goed of de uitleg van B duidelijk is.  

     Herkent B ook nog andere categorieën?  

 

A: Lees het volgende woord voor  

B: Leg steeds uit waaraan je de categorie herkent en kies de juiste 

letters. 

En zo voort, tot de kaart klaar is.  

 

Daarna draaien jullie de rollen en de kaart om.  

 

Even terugkijken 
Wat gaat al vlot?  

Wat blijkt nog (een beetje) moeilijk?  
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fase 3 – kenmerken herkennen  

en letters kiezen 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek af wie A en wie B is. 

 

Nodig:  Voorkennis over de kenmerken van de categorie die je 

wilt oefenen. 

 

Opdracht  
 

Beschrijf eerst samen het kenmerk van deze categorie is. 

Wat is er aan de hand met de woorden die hierbij horen? 

 

Bedenk nu om beurten zelf een woord bij deze categorie.  

A zegt het woord, en B zegt het woord na en legt uit welke letters je 

daarvoor kiest en waarom deze hier.  

 

Controleer samen of het klopt en waarom.  

Moet je in dit woord nog op andere categorieën letten? Welke 

letters kies je daar dan?  

 

Wees kritisch naar elkaar! Klopt het wel wat je maatje zegt? 

Draai daarna de rollen om en bedenk nog meer woorden.  

 

Even terugkijken 
Wat gaat al vlot?  

Wat vind je nog (een beetje) lastig?  
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fase 4 - opschrijven  
opdrachtkaart 1 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek samen af wie A en wie B is. 
 

Nodig:  Oefenkaart of kaart met Oefenzinnen van de categorie die 

je wilt oefenen.  

 Papieren of digitale pagina en een bijpassende pen  
 

Opdracht  

 
B: Kies en lees een woord van kant A.  

A: Benoem de categorie, bedenk welke letters je moet    

     kiezen en schrijf het woord op.  

 

B en A controleren samen of alle letters kloppen.  

Als je schrijft: zijn de letters duidelijk?  

Als je typt: staan de letters er allemaal en op volgorde? 

A: verbeter als dat nodig is, maar pas als je snapt waarom.  

Doe het net zo bij nog 5 andere woorden van kant A.  

Daarna draaien jullie de rollen en de kaart om.  
 

 

Even terugkijken 
Wat gaat al goed?  

Welke klanken/letters zijn nog lastig?  
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fase 4 – opschrijven 
opdrachtkaart 2 

 

Werk samen met een maatje. 

Spreek samen af wie A en wie B is. 
 

Nodig:  Oefenkaart of kaart met Oefenzinnen van de categorie die 

je wilt oefenen.  

   Papieren of digitale pagina en een bijpassende pen.  
 

Opdracht  

 
Vouw je blad dubbel (of zet een streep in het midden):  

zet links boven zeker en rechtsboven niet zeker.  

Zeker betekent: ik weet zeker dat het woord zo goed is! 

 

B: Kies en lees een woord van kant A.  

A: Benoem de categorie of categorieën van dat woord.  

A: Schrijf het woord op in het rijtje van zeker of niet zeker.  

B en A controleren samen.  Kloppen alle letters? 

Zijn de letters duidelijk? 

A: Verbeter als het nodig is, maar pas als je snapt waarom..  

Doe het net zo bij nog 5 andere woorden van kant A.  

Daarna draaien jullie de rollen en de kaart om.  
 

Even terugkijken 
Waarover was je zeker?  

Klopte dat ook?  

Waarop wil je nog wat oefenen? 
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   Dit weet ik zeker            Hierover twijfel ik  

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

10 
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Dit weet ik zeker            Hierover twijfel ik  

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

10 
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fase 6  toepassen in eigen teksten 
opdrachtkaart 1 

Nodig:  Schrijfopdracht voor een verhalende tekst. 

  Papieren of digitale pagina’s en een bijpassende pen. 

Voorbereiding:  

• Bedenk welke drie woorden heel belangrijk zullen zijn in deze 

tekst. 

• Zet drie cirkels in het midden op je blad en schrijf 

daar deze drie woorden in. 

• Controleer of de spelling klopt! 

• Verzamel nu woorden die te maken hebben 

met de woorden in de cirkels en zet die er omheen. 

• Controleer ook de spelling van deze woorden! 

Schrijven: 

• Neem drie blaadjes. 

• Blad 1 is voor het begin, blad 2 is voor de kern en blad 3 is voor 

het slot. 

• Begin met je verhaal op blad 1 en gebruik ten minste een van de 

kernwoorden. 

• Ga verder op blad 2 en gebruik daar alle kernwoorden en zoveel 

mogelijk van de andere woorden.  
• Denk daarbij steeds aan de juiste spelling. 

• Schrijf het slot op blad 3 en gebruik daar in ieder geval het 

kernwoord uit het begin. 
→ 

 

 

 

 

 

Afronden: 

• Lees de blaadjes 1, 2 en 3 achter elkaar door en let 

op of het verhaal ‘loopt’ en of het een geheel is.  

Pas het zo nodig aan. Heb je genoeg verschillende 

woorden gebruikt? 

• Lees het verhaal dan nog een keer door en let nu op 

hoofdletters, punten en komma’s en op de spelling 

van alle woorden. 

Verbeter of zoek eerst op als je twijfelt.  

 

Conclusie over je spellingvaardigheid: 

Wat merk je op over je spellingvaardigheid? 

Herken je al veel categorieën terwijl je schrijft? 

Herken je al twijfelpunten in woorden? 

Heb je veel fouten moeten verbeteren achteraf? 

Zijn er nog woorden waarover je twijfelt? 

Wie laat je je tekst nog even controleren?  

Met welke soort woorden moet je echt eens gaan 

oefenen? 
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fase 6  toepassen in eigen teksten 
opdrachtkaart 2 

Nodig:  Schrijfopdracht  voor een informatieve tekst. 

 Papieren of digitale pagina en een bijpassende pen. 

 Markeerstift of markeerfunctie. 

 

 

Voorbereiding:  

• Maak een mindmap of een woordspin rond het thema waarover 

je gaat schrijven. 

Welke woorden heb je daarvoor beslist nodig? 

Laat met lijnen zien welke woorden met elkaar te maken hebben. 

Spin die woorden verder uit: welke woorden horen daar nog 

meer bij? 

• Markeer de belangrijkste woorden uit je schema. 

• Zet die woorden in een logische volgorde, als opbouw voor je 

tekst. 

• Controleer de spelling van deze woorden! 

Schrijven: 

• Schrijf de tekst en bouw de tekst logisch op.  

De lezer moet de inhoud en samenhang zonder jouw voorkennis 

toch goed kunnen volgen. 

• Heb je alle woorden die je belangrijk vond gebruikt? 
• Zit er een kop en een staart aan? (niet: ‘einde’!!!) 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afronden: 

• Lees de tekst door: is het verhaal informatief en 

begrijpelijk voor de lezer? 

• Verbeter zo nodig: schrap of vul aan en zorg dat de 

zinnen niet te lang zijn. 

• Zorg ervoor dat alle hoofdletters, punten en komma’s 

op de juiste plek staan. 

• Controleer de spelling: van de kernwoorden en van 

de rest van de tekst. 

• Verbeter waar nodig. 

• Tevreden? 

 

Conclusie over je spellingvaardigheid: 

Wat valt je op als je bezig bent met het spellingaspect? 

Herken je al veel categorieën terwijl je schrijft? 

Herken je al twijfelpunten in woorden? 

Heb je veel fouten moeten verbeteren achteraf? 

Zijn er nog woorden waarover je twijfelt? 

Wie laat je je tekst nog even controleren?  

Met welke soort woorden moet je echt eens gaan 

oefenen? 
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Opdracht fase 1 

  A  B 

☺☺   je oefent samen 

de een is A, de ander B 

  A   B 

☺      
             A leest een woord voor aan B  

  B luistert en zegt het na                    

 STOP?        
Is het goed of fout nagezegd? 

Wat was er lastig? 

☺   
A leest het volgende woord voor.   En zo voort…  

Klaar?  Dan ruil je: B leest voor en A zegt na. 
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Opdracht fase 2 

  A  B 

☺☺   je oefent samen 

de een is A, de ander B 

  A   B 

☺      

             A leest een woord voor aan B  

 B luistert en noemt de klankgroepen. Klopt het A?  

Ben je het samen eens? 

Dan leest A het tweede woord.  En zo voort… 

Klaar?  Dan ruil je: B leest voor en  

☺  A noemt de klankgroepen. 

  B   A  Let goed op of het klopt! 

Wat waren lastige woorden?    
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Opdracht fase 3 

 A B 

☺ ☺   je oefent samen 

de een is A, de ander B 

 A       B 

☺      

              A leest een woord voor aan B  

B luistert en noemt de categorie en vertelt  

waaraan je die kunt herkennen.           Klopt dat? 

Klaar?  Dan ruil je:    

B leest voor en A noemt de categorie  

en de kenmerken. 

☺      

 B        A     

Let goed op of het klopt! 

Wat waren lastige woorden?    
Noteer die in je logboek! 
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Opdracht klemtoon 

      Doe deze opdracht samen met een maatje. 

Wat heb je nodig?  

Woordkaarten A en B 

Klankgroepkaartjes 

Klemtoonkaartje of blokje 

Hoe doe je het? 

Spreek af wie van jullie A en B is. 
 

B leest eerst een woord van kaart A voor. 

A legt voor elke klankgroep een kaartje neer,  

netjes naast elkaar. 

Je begint natuurlijk links. 

 

 

 

Samen controleren jullie of het zo klopt. 

 

 

 

 

Daarna luistert A goed op welke klankgroep de 

klemtoon valt. 

Op het kaartje dat bij die klankgroep hoort, legt 

A een blokje (klemtoonkaartje). 

Samen controleren jullie weer of het zo klopt. 

Weten jullie het zeker? 

 

Daarna draaien jullie de rollen om: A leest een 

woord voor van kaart B. 

En zo ga je verder, om de beurt lees je een 

volgend woord voor. 

Even terugkijken 

Wat ging vlot? Wat blijkt nog (een beetje) 

moeilijk?  
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Woordkaart A 
oefenen met het herkennen van de klemtoon 

fietsen 

wielrenners 

krentenbrood 

advocaat 

woordenboek 

computer 

gitaar 

regenboog 

onmiddellijk 

officier 
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Woordkaart B 
oefenen met het herkennen van de klemtoon 

pakhuis 

wandelen 

bakkerij 

politie 

reservewiel 

nooduitgang 

notaris 

directeur 

vergissing 

parkeerplaats 


