
RACEN MET ZOEM ZON   kern 7 blad 1 letterrover 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

slapen broden rode beker 

vla negen beren koken 

muren praten taken ga 

teken schuren nu snavel 

scharen grote maten neten 

boten nagel beken knopen 

buren bomen meter vlo 

la gele gazon stapel 

gluren boter meten teken 

sporen sla varen graten 

later peter stenen spelen 

zo water do gaten 

graden ruzie meren platen 

slager vera stro braden 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 7 blad 2 aai-ooi-oei 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

haaien strooizout gemaaid sproeikop 

kooien graaien gooide prooien 

roeiboot sproeier stoeien ontdooit 

vlaaien grasmaaier knoeilap prooidier 

roeien bloeien kraaiennest zwaaiden 

nooit graaien snoeien schroeiplek 

saaie ontdooi snoeischaar strooien 

hooiberg prooien strooide toernooi 

koeien loeien knoeiboel handboei 

draait mooie roeispaan groeischijf 

draaistoel plooitjes groeien snoeide 

gooide knoeien lawaai broeide 

groeien draaide stoeipartij kraaien 

ooit sproeide uitzwaaien strooien 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 7 blad 3 Hoofdletters en mkmmmm 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

hardst Pim Saar zwartst 

Bas Hans Karel Amber 

springt Tom armst vangst 

Fien engst Bram Ellen 

Rik Sien Fred Sandra 

Dirk Nik verst langst 

bangst vondst hardst Krista 

Weert herfst sterkst Guusje 

Els Maarten Jente barst 

Luik Jana ruwst Gijsbrecht 

Kim angst kortst Amsterdam 

hengst Bob Niels  arts 

Ans ergst vlotst Zeeland 

Ot bruinst Wout fietst 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 7 blad 4 letterzttr - stomme e - open lettergrp 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

hoepel zonder snelle boten 

vissen rusten wortel botten 

dansen takken maken pakken 

kegel dikke anne kopen 

telen bakker boter pitten 

vossen  komkommer brokken bruggen 

zetel krukken ploffen strakke 

schillen slaken vogel oorbellen 

ballen teugel mussen potten 

zonen bussen smaken wakker 

bakken wieken eten wippen 

stoffen kippen longen muggen 

kegel messen pillen bonnen 

sneller ratten huren bonen 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


