
RACEN MET ZOEM ZON    kern 6 blad 1 stomme e en letterzetter 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

sleutel druppel kloppen kittens 

bloemen stippen plinten spruiten 

vlinder vleugels strijken klussen 

treinen drankjes modder printen 

ronde juichen hengel wonder 

kuchen jongens zwaarder blikken 

zinken harder klassen schoppen 

langer bloemen bliksem zonder 

spiegel sterre likken kosten 

scheppen meisjes printer klappen 

denken blokken onder zonnen 

bochten klanten stoppen sproetjes 

struiken blussen kijken trillen 

brillen planten spinnen tussen 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 6 blad 2 ng-nk-ch 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

jongen tongen dichtdoen danken 

planken wenken donker hangen 

lachen dringen lichtgeel achten 

schenken enge honger rangen 

nachten  dichten dochter linken 

langer pinken stangen tanken 

tochten dranken tenger langer 

denken jachten denker lichtgrijs 

dingen dichter vangen vlechten 

drinken hanger strengen linker 

lachen stinken banger nichten 

bange denken richten blanken 

slachten lichten blinker ranker 

juichen vechten tanker plichten 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 6 blad 3 ge-be-ver wrd 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

betaal bezoek gewekt bestaan 

gebit verdien gekapt gemaakt 

verkeer behang verbod geniet 

gebak verbouw gebied bedenk 

begin bewaar gemeen gegaapt 

verhaal geklap bewaar bespreek 

gezin verbied verstand vergeet 

verzin gebod gebeurt geschat 

bedien gejank gestaan bedank 

beslag betaal bedoel vergeef 

verslag bewaak gedoe beland 

gebouw gedaan verdacht vergiet 

gekuch verblind gezicht beding 

bewaak gezien gesloopt gepakt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 6 blad 4 eeuw-ieuw-uw 
Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

leeuw geeuw luw eeuw 

kieuw duw meeuwen stuwdam 

meeuw schreeuw geeuwen sluwer 

nieuw nieuws geeuwt uw 

eeuw ruw leeuwin duwtje 

kieuwen sneeuwman ruwer spreeuwtje 

spreeuw nieuwjaar sluw leeuw 

sneeuw stuw schreeuwen sneeuwvlok 

uw nieuwslezer kieuwen leeuwtje 

leeuwen nieuwe eeuwen meeuw 

sneeuwpop ruwe nieuwsbericht sluwe 

nieuwtje stuwen vernieuw schreeuwt 

spreeuwtjes spreeuwen sneeuwbril leeuwenkooi 

nieuwjaarskaart leeuwtjes ruw duwen 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 6 blad 5 mixblad 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

zinken droompje bordspel wordt 

grotten brillen koude donker 

behang zuurstof schatten bruidsjurk 

mengen gewei hoofdrol plankenkoorts 

sneeuwen jacht kerstboom lachspieren 

frank wonder zandbank schreeuw 

schenken vleugels propjes bespreek 

verkeer blokken mooi wekker 

begrijpt wenken kappen frisdrank 

webben bouwsteen bewaak vruchtensap 

printer sproetjes verstand hebben 

verfdoos stinken stangen belanden 

struikje langzaam flitslamp slangenbeet 

bliksem dichtdoen straatfeest nietsnut 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


