
RACEN MET ZOEM ZON        kern 3 blad 1 sch 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

schip schaar schrik schrob 

schuim schok schaaf schreeuw 

schaap schik schelp schram 

schuin schaal schort schraal 

scheer schil scherf schop 

schelp schuur schep schaak 

schat scheert schaaft scheurt 

schroef schijn schel schopt 

scheur schift scheurt schuimt 

schoen schijf schild schuilt 

schoep schoep schiep schot 

school scheef scherm schaakt 

schuil schap schrift schoft 

schop schaft schrik schort 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON             kern 3 blad 2 ng 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

wang zingt drang gang 

ding kreng zang tang 

slang lang nijptang ring 

jong meng ingang eng 

eng breng kring mengt 

zing jong spring long 

gang stang hangmat bang 

ring long meng hang 

tang bang angst gang 

hang dwing zong lang 

zang tong brengt bang 

ding dwang vangt long 

zing vang hangt kreng 

kring rang ring dwingt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 3 blad 3 b-d achteraan 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

bad hard zand klad 

krab bed hand vloerkleed 

oud band mond bloed 

bieb wind slib stond 

kwaad wand rund zwaard 

hoed rib hond schild 

web heb rond vreemd 

brood krib ed krabt 

rob wed veld bieb 

rood bruid tijd rob 

blad woud goudvink blad 

goud hoofd seb heb 

bob kleed oud altijd 

koud eb goudvis handbal 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON             kern 3 blad 4 nk 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

denk blink klinkt hinkt 

vonk denkt flink wenkt 

blank vonkt jankt klank 

henk zinkt hink honkbal 

frank klank wenk henk 

drinkt slank schenk denktijd 

bank link klink dank 

pink klink bank schenkt 

vink stank pink stinkdier 

zink drank goudvink plank 

hink jankt honk links 

dank hinkt denk dankbaar 

stank stinkt frank tank 

stink jank tuinbank bink 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON        kern 3 blad 5 mmkmm 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

sterk krant blind stapt 

broers start slikt krent 

krans steekt stopt draaft 

spons dwerg speurt proost 

slurf prins zwaard vliegt 

staart stans sport klets 

stept draagt zweert zwart 

graaft frans prent kramp 

knipt blust prikt blaft 

kreunt brand sleurt plint 

speelt klant kruist vloekt 

slaapt plint troost stolp 

trots blond slaapt draagt 

bluft brand klomp kleurt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


