
RACEN MET ZOEM ZON   kern 2 blad 1 samenstellingen 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

zeilboot voeldoos afval zeevis 

washok soepkom viskom deugniet 

voluit dakpan bosbes visboer 

heup buikpijn afrit zaklamp 

huisdier maandag loopneus wasmand 

vooraan tuindeur fietsbel schoolbus 

aanzet roomsaus bakpiet tuinmuur 

rugzak keelpijn badpak meetlat 

zoetzuur rugzak buurvrouw schoolreis 

waslijn duikboot tuinman ijsbaan 

asbak oprit afdak zeewier 

reistas zakdoek omhoog roomijs 

buurman dakraam huismus mispoes 

voordeur huisval zeezout houtlijm 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 2 blad 2 laars (mkmm) 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

laars bart poets woest 

kast koopt palm komt 

wolf lust haast oost 

kers hert koets hoest 

fiets verf best west 

berg niest want duikt 

jens vers lamp wekt 

heeft kaart feest post 

reist rits balk help 

kijkt zaagt dans wesp 

hoort koopt viert remt 

huurt rots leest rups 

kaars mist ligt kant 

taart lijst duurt best 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 2 blad 3 kroon (mmkm) 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kroon spuit stier snaar 

spel fleur breuk gras 

grot smaak stoer kleur 

stuk fles kruik krijt 

kleur brouw vlies dreun 

plas vlot kneus brief 

floor trein broer stoer 

stuur sleur vlieg grijs 

blij knie breuk klus 

spiek stoel vlam klauw 

stef trui snoer broek 

speen bram vlag plein 

stoep groot spaar kluif 

spin glas slag kniel 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 2 blad 4 verkleinwrd 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

doosje beentje boompje tasje 

zuurtje knietje visje kusje 

rijmpje haakje klokje meisje 

neusje bakje ijsje kousje 

riempje aapje blokje muisje 

haartje paaltje zoentje steentje 

teentje raampje soepje bootje 

jasje plasje plantje musje 

duimpje kastje bloempje houtje 

busje huisje takje deurtje 

nootje kersje haasje zeefje 

touwtje wolfje vuurtje jantje 

zeepje stukje paultje tuitje 

bergje tuintje fietsje deuntje 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 2 blad 5 mkmm/mmkm/mkmmm 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

speelt golft blust trekt 

bruist fietst beuk brons 

werkt hurkt hurkt storm 

helpt werpt bonst slurf 

krijgt durft graast sluipt  

morst glimt harkt poetst 

melkt kreukt gonst kniest 

stuurt proeft kreunt stijgt 

krijgt briest snoept trapt 

brult kruipt werkt vloekt 

vliegt blaast spaart gromt 

vraagt kraakt werpt proest 

smelt dreunt speurt herfst 

danst brouwt krast grapt 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


