
RACEN MET ZOEM ZON      kern 1 blad 1 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kous doos ree luuk 

hout geit eet rent 

uit vaart bes tien 

heup buik saus ben 

die boos neus zeil 

voor giet loes bus 

aan beuk piet ziek 

poes ruik sein hoort 

zuur eik jouw reis 

lijn op duim dof 

bek kent baan valt 

reis deuk deun ijs 

af maakt tuin koe 

paul leuk wei haan 

 
1e keer 2de keer 3de keer 
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RACEN MET ZOEM ZON      kern 1 blad 2 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kip zeer kou buil 

gauw wei fit paul 

moet hen nauw vel 

jas moe van heer 

doos bouw vier dom 

das vuur neus as 

doof jeuk boer toen 

rook gif rijk ruik 

hei daar beuk paus 

zout hut dief zuur 

ziet lui wie room 

beek jaap hij wijs 

uit tien maan heg 

ijs zeg noot gaaf 
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RACEN MET ZOEM ZON   kern 1 blad 3 2-tekenklanken 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

beuk die kou buil 

gauw wei reuk peul 

moet zoet nauw reus 

tuin moe ruik reis 

zie bouw vier deuk 

eik vuur neus lief 

hou jeuk boer toen 

jij zeur rijk ruik 

hei wie beuk paus 

zout hoe dief nauw 

ziet lui zei buit 

saus wei hij wijs 

uit tien zie kuif 

ijs hou paul hiel 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON   kern 1 blad 4 b-d 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

beuk die boel buil 

dauw buik beuk duim 

doet doek de daar 

duin boe buik bes 

die bouw dier diep  

dijk duur daar boor 

boos deuk boer buur 

dij deur dijk doel 

bal bos beuk boel 

been boe dief doos 

biet bui bas buit 

dus ben bij duif 

buit deun doek doof 

dol dun das die 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 1 blad 5 ie-ei en ui-eu 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

beuk die mei buil 

wei buik beuk duim 

buik hiel die zeil 

duin zeil buik gein 

wie ruim dier diep  

beuk riem giet reus 

zie deuk buig keus 

geit deur sein niet 

buil mier beuk leun 

beuk kuip dief eik 

biet bui geit buit 

dein pier keus duif 

buit deun vuil lief 

viel duin heus die 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 1 blad 6 stam+t 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

beukt ligt pakt reist 

kiest haalt neemt huurt 

bent wuift raakt voelt 

voert zeilt roept leeft 

raakt ruimt meent kiest  

mikt baalt gist reist 

ziet deukt buigt kiest 

maakt duimt seint niest 

huilt geurt valt leunt 

roert pikt geeft buigt 

mist  niest vijlt tuurt 

deint woont loopt vouwt 

vist  bouwt rent hikt 

roept ruikt hijst duikt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


