
RACEN MET ZOEM ZON   kern 10 blad 1 -eren/-elen/-enen 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
kinderen regenen stempelen openen 

hagelen gisteren kliederen bladeren 

hinderen schilderen kakelen bibberen 

mopperen klapperen handelen tekenen 

rekenen handelen wandelen behandelen 

goederen klapperen klepperen mekkeren 

raderen kalveren eieren liederen 

volkeren vergaderen ploeteren bevorderen 

snuffelen veroveren omsingelen twijfelen 

duikelen verkouden oefenen bakenen 

overwinteren mompelen parkeren trakteren 

bedelen bespelen manipuleren snotteren 

stotteren adopteren mazelen studeren 

logeren kalmeren glibberen hersenen 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 10 blad 2 -ig/-lijk/-ing/be-/ge-/ver- 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

negentig voorbereid bouwbedrijf ongedaan 

vriendelijk uitverkoop hindering betreuren 

oplossing wonderlijk onbekend mevrouw 

weerbericht onverlicht bedrijvig mezelf  

ongeluk letterlijk klontering zelfstandig 

treinverkeer bijgebouw ongekend eenvoudig 

misselijk hinderlijk bedrijven mompelen 

grieperig onbelicht klonterig stempelen 

stadsgebouw stadsverkeer verdieping bestuurders 

makkelijk winkelen gelukkig vierhoekig 

aardbeving verwennen machtig foeilelijk 

ketting aardig krachtig kroning 

gemeentehuis gezapig bedrukking bedrading 

mollig moeilijk aandoenlijk aangeraakt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 10 blad 3 lange woorden 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
boodschappentas zonnebloemen fietsenwinkel kinderfietsen 

frambozentaart bosbessentaart balletdanser bejaardenhuis 

balletkleren voetbalkleren toneelspeler onbezorgd 

wandelpaden meikever voetbalspeler banketbakker 

appelboom tekenwedstrijd bejaardenzorg voorstellingen 

lentebloemen springlevend lenteweertje zevensterren 

stuifmeel tandenborstel regenjassen buitenmuurtje 

speelgoedkist theedoekje broodbeleg voorgerecht 

afwaskwast suikerpotje tekenvellen keukentafel 

ongezond eindelijk voorzichtig meeuwenei 

flauwvallen besproeien stuurmanskunst aanhangwagen 

stuurmanskunst poedersuiker tuinkabouter  vuilniszakken 

burgemeester donkerblauwe overheerlijk wisselvalig 

onderhandelen verwondering hooikoorts brandweerman 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 10 blad 4 be-/ge-/ver-/on- 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
beginletter verkeerslichten betekenis onmogelijk 

gevangenis geroezemoes ongelooflijk bejaardenhuis 

geneesmiddel verwonderen bewonderen onbezorgd 

belangrijk onnauwkeurig ongehoorzaam gehoorzaamheid 

ontwikkelen ontmoedigen bemoedigen aanmoedigen 

onrustig betekenis betekenen ondertekenen 

gevoelsmatig doelbewust onbewust bestelbusje 

gelukkig behandelen verhandelen verandering 

onaardig onverwacht nieuwsbericht ontploffingen 

bewegingen gebeurtenis onbepaald uitgebrand 

onbetaald besproeien uitgeblust betrouwbaar 

kraambezoek verbandtrommel onvriendelijk  begrafenis 

onbelangrijk onbeweeglijk beginners afgebrand 

onveilig onrechtvaardig ontwikkeling gevangenis 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


