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NK1 

[aaj]=aai – [ooj]=ooi – [oej]=oei  
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NK1-004 

A 

 

de koeien 

stoeien 

de vlooien  

strooien 

maaien 

de roeier 

de haaien 

de fooien 
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NK1-004 

B 

 

bloeien 

groeien 

de kooien 

de zaaier 

dooien 

de plooien 

de vlaaien 

sproeien 
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NK1-005 

A 

 

de naaister 

de kooiker 

de kruimelvlaai 

de dooier (= eigeel) 

de taaitaaipop 

de waaier 

de fooienpot  

de haaienvin 
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NK1-005 

B 

 

het strooisel 

afwaaien 

de vloeistof 

de sproeier 

de grasmaaier 

de bloeiende appelboom 

de vlooienbeet 

de schroeivlek 
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NK1-006 

A 

 

de leerlooier  

de mooiste 

het geknoei 

de kraaienpoot 

de vlooienmarkt 

de groeispurt 

aaibaar 

 de hooibalen 
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NK1-006 

B 

 

het gegraai 

het gestoei 

de draaikolk 

de voltooiing 

het vloeitje 

de koeienvlaai  

verfraaien 

                het sproeivliegtuig 
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NK1-007 

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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NK1-007 

B 

 

besproeid 

gloeiend 

 De aardappels kunnen gerooid worden. 

uitgebloeid 

afgemaaid  

Zij was getooid  
met een grote hoed. 

vermoeiend 

verstrooid 
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NK1-008 

A 

 

het naaigaren 

de handboeien  

de draaideur 

de vogelkooi 

de hooiwagen  

de vergroeiing 

de overgooier  

verfraaien 
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NK1-008 

B 

 

de hamsterkooi 

het raaigras 

de papegaai 

de beschoeiing 

de indianentooi 

de zitmaaier 

de  bal overgooien 

de uitzaaiingen 

 


