
RACEN MET ZOEM ZON   kern 11 blad 1 open lettergreep 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
parasol regenen nastaren openen 

spinazie praten leraren bladeren 

krokodil redenen kakelen bovenste 

hagedis piraten rekening tekenen 

rekenen granaten tekeningen tomaten 

karamel fotolijst metaal samenwerken 

raderen soldaten bladeren lerares 

jazeker vergaderen toveren apparaat 

kamperen veroveren leveren watervallen 

kanalen foto kanalen bakenen 

kamelen kabouter parkeren trakteren 

bedelen bespelen manipuleren verbreken 

kanonnen adopteren mazelen studeren 

logeren kalmeren kapitein evenaar 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON   kern 11 blad 2 -ste 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
negentigste verste hinderlijkste gemakkelijkste 

vriendelijkste goedkoopste behulpzaamste verschrikkelijkste 

avontuurlijkste wonderlijkste onbekendste koudste 

gevaarlijkste verlichtste bedrijvigste aantrekkelijkste 

ongelukkigste letterlijkste klonterigste zelfstandigste 

zeventigste belachelijkste ongekendste eenvoudigste 

misselijkste hinderlijkste langste warmste 

grieperigste plezierigste beste oudste 

modderigste hoogste diepste negentigste 

makkelijkste belangrijkste gelukkigste lelijkste 

akeligste aantrekkelijkste machtigste onhandigste 

gelukkigste aardigste krachtigste gelukkigste 

gemakkelijkste gezapigste breedste geduldigste 

molligste moeilijkste aandoenlijkste honderdvijftigste 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 11 blad 3 -tie 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
vakantie positie actie attentie 

portie traktatie locatie positie 

imitatie promotie ambitie advertentie 

repetitie reparatie emotie presentatie 

informatie petitie editie correctie 

operatie notitie portie variatie 

reparatie politie gratie traktatie 

presentatie relatie hostie essentie 

positie ventilatie adoptie vakantie 

prestatie imitatie informatie promotie 

notitie schoolvakantie notitie traditie 

politie attentie evolutie  optie 

ventilatie advertentie operatie actie 

relatie spatie animatie attentie 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 11 blad 4 leenwoorden 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
computer corner bonbon zeppelin 

pony circusclown thriller chauffeur 

clown circuit schnitzel portemonnee 

T-shirt bodywarmer sauna surprise 

baby trottoir agenda type 

sorry computergame restaurant café 

hobby circus mountainbike visite 

laser hobbyclub verhandelen sushi 

club lasergame ambulance matras 

game jampot laptop alfabet 

chips playback I-pad piano 

jam keeper e-mail  quiche 

jus punaise ballon etage 

lolly clip bureau saté 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 11 blad 5 leenwoorden 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
computer corner bonbon zeppelin 

pony circusclown thriller chauffeur 

clown circuit schnitzel portemonnee 

T-shirt bodywarmer sauna surprise 

baby trottoir agenda type 

sorry computergame restaurant café 

hobby circus mountainbike visite 

laser hobbyclub verhandelen sushi 

club lasergame ambulance matras 

game jampot laptop alfabet 

chips playback I-pad piano 

jam keeper e-mail  quiche 

jus punaise ballon etage 

lolly clip bureau saté 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 11 blad 6 iaa/eu/io 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
liniaal Rio duinregio dansstudio 

museum ratio klokradio carpaccio 

Theo essentieel audio portfolio 

bioloog filiaal Dario museum 

kameleon ritueel polio rationeel 

radio prieel Fabrizio speciaal 

speciaal sociaal financieel optioneel 

materiaal ideaal actueel materiaal 

geniaal actueel kameleon bioloog 

liaan jubileum liniaal boordradio 

riool thema viool supertrio 

indiaan Thea geniaal  zonnestudio 

viool punaise prieel radio 

Italiaan speciaal jubileum ritueel 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 11 blad 7 grote mix! 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
skelet karamel drogist videoclip 

pony langzamerhand supermarkt apotheek 

museum boodschappentas bananen uitgelezen 

grandioos bodywarmer show enorme 

politie kledingzaak gitaar combinatie 

vijfentwintigste computergame afschuwelijkste reiskoffer 

huwelijksdag vervelendste idioot paraplu 

politie hobbyclub demonstratie hogesnelheidstrein 

computers goederenterrein fotograaf Ineke 

paradijs bruggetje limonade themaweek 

belachelijkste hameren kritiek parasol 

garantie autowrak  overtreffen bibliotheek 

macaroni gevangenis buurtbewoner tekenmateriaal 

kampioen regelmatig Abraham informatiebureau 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


