
RACEN MET ZOEM ZON   kern 8 blad 1 ge/be/ver/ 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
geslapen geboden verliezen getallen 

besturen genegen vervangen verhuizen 

verhalen bespreken bewaken beneden 

getekend geschoven benieuwd verkouden 

geschoten geloven gemeten verbeter 

geboren beloven gebakken geknepen 

gebeuren gezonken gespannen bewezen 

verlaten geleden begraven gestapeld 

begluren bekijken gebeten bezoeken 

bespeuren verkouden gevaren gekleurd 

gelaten gevaarlijk bestelen bespelen 

verzoeken bezoeken gezinnen vergieten 

geluiden geruzie verwerpen verdacht 

geslagen gezwommen gestreken verzeker 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 8 blad 2 -ig/-lijk/-ing 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

twintig koning woning kleding 

vrolijk botsing pudding harig 

lelijk dertig Lenig buiging 

vochtig negentig werking kromming 

enig tochtig veilig karig 

handig mistig storing ketting 

eerlijk stevig helling grillig 

weinig treurig mening kleurig 

pijnlijk grondig leuning viering 

tachtig kwalijk voeding botsing 

moeilijk jarig daling kattig 

giftig dierlijk stijging tijdig 

sierlijk keurig leerling heerlijk 

lollig heerlijk spelling moeilijk 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 8 blad 3 Meerlettergrepige wrd 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
boekentas handschrift naaidoos rolgordijn 

moederdag gloeilamp balletjuf reisleider 

winterjas sneeuwberg woensdag spierpijn 

inpakken pechstrook marktdag vlooiendans 

appelboom doorprikken verdrinkt wasknijper 

donderdag vissersboot sneeuwbui boekentas 

dagdromen marktplein lichtblauw ziekenhuis 

huurauto poppenspel hooischuur gloednieuw 

dromenland bakstenen ratelslang knuffelbeer 

huurwoning vuilnisbak schuurpapier ontwerpen 

buitenland vasthouden hooikoorts vervangen 

regenworm vanmorgen appelmoes  ontploffen 

buitenkant tuinpad opruimen bekijken 

rekenschrift vuilnisman afwaskwast gezonken 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 8 blad 4 lange verkleinwoorden 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

hoepeltje zeilbootje wegwijzertje koninginnetje 

vissersbootje Mereltje wafeltje hoepeltje 

danseresje sierboompje regeltje hengeltje 

tuinhuisje knuffelbeertje tekeningetje goudvisje 

bezempje fruitmandje molentje palinkje 

appeltje  komkommertje kostuumpje bruggetje 

bloesempjes wangetjes huisdiertje stronkje 

fruitboompjes laddertje zwaailichtje oorbelletje 

parkietje Roodkapje winterjasje kleurpotloodje 

middagje haventje tennisballetje schommeltje 

tapijtje gloeilampje kettinkje penseeltje 

muziekje naamkaartje voornaampje ruggetje 

gebakje koosnaampje pilletje zandkasteeltje 

borsteltje haarspeldje botsinkje schoolreisje 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


