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NK13c 

 

[ie] = y of e of ee of ea of ey 

[i] = y of i 

 

door elkaar en  

met andere categorieën 
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NK13c-110 

A 
 

    het prototype (= uitprobeer-voorbeeld) 

een hyperbool (= overdrijving) 

het dynamiet 

de mythologie 

de synagoge (= joodse ‘kerk’) 

dynamisch 

de biologie 

de kinine (= zorgt voor de bittere smaak  

in tonic en bitter lemon) 
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NK13c-110 

B 
 

de green (= speelveld op golfbaan) 

de hygrometer (= vochtigheidsmeter) 

de e-reader 

de psycholoog 

de cherrytomaatjes                           

(=kerstomaatjes)  

              de tyrannosaurus 

     het diorama  

               (= soort kijkdoos)  

       de pyromaan (= brandstichter) 
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NK13c-111 

A 
 

discreet (= onopvallend) 

het mysterie 

de synthese (= samenvoeging) 

de zeedistel 

wispelturig (= veranderlijk) 

sympathiek (= aardig) 

simpel 

historisch 
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NK13c-111 

B 
 

de discriminatie  

(= verschil maken; ongelijke behandeling) 

mysterieus (= geheimzinnig) 

discrepantie (= tegenstrijdigheid)  

de mystiek 

   de symmetrie  

de historicus 

de wiskunde 

de dissonant (= wat uit de toon valt) 
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NK13c-112 

A 
 

de symfonie (= muziekstuk voor orkest) 

de gymnastiek 

de dislocatie (apart staand onderdeel) 

de dyslexie 

de discussie 

het symptoom (= uiterlijk kenmerk) 

het millennium (1000 jaar) 

de distributie (= verdeling goederen) 
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NK13c-112 

B 
 

het gymnasium 

synchroon (= gelijktijdig) 

symmetrisch (= omgekeerd gelijk)  

het millennium (1000 jaar) 

de diskwalificatie (= uitsluiting) 

Egypte 

het symposium (= thematische studiedag) 

het district (= gebied, afdeling) 

 


