
Blok 1, les 1 Blok 1, les 5 Blok 1, les 9 Blok 2, les 1 Blok 2, les 5 Blok 2, les 9 

eenvoudig  
belachelijk  
onmiddellijk 
zenuwachtig  
lichamelijk  
overheerlijk 
doorzichtig  
dromerig  
nieuwsgierig 
eigenlijk  
aanwezig  
duidelijk 

wedstrijdzwemmen  
tekenen  
wielrennen 
toneelspelen  
handballen  
vervelen 
pottenbakken  
tennissen  
balletdansen 
hardlopen  
borduren  
fotograferen 

weifelen  
zegenen  
beurzen 
aarzelen  
bedrijven  
scherven 
leveren  
grenzen  
bewijzen 
toveren  
schrijver  
slenteren 

krijgt 
ligt 
koopt 
waaien 
zegt 
teken 
valt 
bel 
 

de dirigent 
muzikaal 
de viool 
het podium 
de olifanten 
de dirigeerstok, 
de gitaar 
de piano 
de triangel 
het idee 
de minuut 
het etiket 

bezig 
zoveel 
vreselijk 
bitter 
de winnaar 
de storing 
grappig 
helaas, 
de oppasser 
de hagelslag 
de pudding 
de kennis 

uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden uitbreidingswoorden 

voordelig  
redelijk 
dromerig  
zakelijk 
houterig  
menselijk 
aanwezig  
opmerkelijk 
armoedig  
wonderlijk 
geweldig  
gewoonlijk 

de telefoon  
de boodschappen 
bewaken  
het nummerbord 
het instrument  
de voorstelling 
de loterij  
klassiek 
de honing  
de middagpauze 
oktober  
de batterij 

glanzen  
glinsteren 
de kluizenaar  
twijfelen 
zwerven  
ademen 
droevig  
beoefenen 
gonzen  
wandelen 
beleven  
verzamelen 

bouwen  
fluisteren 
beginnen  
glimmen 
duwen  
herhalen 
dromen  
juichen 
ervaren  
kloppen 
knoeien  
strijken 

het diploma  
de kritiek 
de muzikant  
prima 
de siroop  
de tosti 
de kantine  
de sigaret 
het figuur  
het stadion 
de lampion  
de tribune 

borduren  
de aantallen 
de postzegel  
beplakken 
de problemen  
de boerinnen 
de rekening  
de balpennen 
de slaapkamer  
de ontdekking 
studeren  
de ongelukken 

 
 
 
 
 
 
 
 



Blok 3, les 1 Blok 3, les 5 Blok 3, les 9 Blok 4, les 1 Blok 4, les 5 Blok 4, les 9 

schudt 
beantwoord 
rijdt 
vind 
lijdt 
leiden 
houdt 
scheldt 

het kindercircus 
december 
het centrum 
het succes, 
de acrobaat 
de club 
de cola, 
de cassis 
de cursussen 
het circus, 
concentreren 
de reclame 

de piste 
de waterleiding 
de periode 
de arbeider 
de vitamine, 
de kabeljauw 
de herkauwer 
de eindsprint 
het applaus, 
de reisleider 
de astronaut 
de sinaasappel 

weet 
ontmoet 
geniet 
print 
 

de opa’s 
de paraplu’s 
de pagina’s 
de foto’s 
de auto’s 
de programma’s, 
de menu’s 
de opera’s 
de cello’s 
de banjo’s 
de piano’s 
de pizza’s 

het commentaar 
geheimzinnig 
de verbetering 
het gerommel 
spannend 
gehinnik 
aanwezig 
de leraar 
de correspondent 
het geklater 
de beloning 
onmogelijk 

uitbreidingswoorden      

besteden  
luiden 
branden  
verbieden 
scheiden  
zenden 
verwonden  
onthouden 
lijden  
glijden 
kleden  
melden 

de ceremonie  
de catalogus 
het citaat  
de structuur 
het recept  
het project 
de cel  
het cabaret 
de citroen  
het contract 
de cinema  
de collecte 

de landarbeider  
de aula 
de scheidsrechter  
de dinosaurus 
uiteindelijk  
het pistool 
de uitbreiding  
figuurzagen 
nauwelijks  
de kantine 
de vernauwing  
het ministerie 

praten  
zuchten 
starten  
rusten 
schieten  
zetten 
verplichten  
haasten 
fluiten  
vergeten 
gieten  
vechten 

de zebra’s  
de tutu’s 
de camera’s  
de vrachtauto’s 
de paprika’s  
de toffees 
de ijsco’s  
de bikini’s 
de loempia’s  
de massa’s 
de iglo’s  
de heli’s 

de verdikking  
het humeur 
de bloempotten  
de beloning 
de vulpennen  
de baronnen 
bevallen  
de manier 
de rekening  
het lawaai 
het najaar  
de bananen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Blok 5, les 1 Blok 5, les 5 Blok 5, les 9 Blok 6, les 1 Blok 6, les 5 Blok 6, les 9 

verbruikt 
verlaat 
stuift 
vecht 
brullen 
leeft 
wordt 
wijst 

de gladheid 
de onzekerheid 
de snelheid 
de vrolijkheid 
de gelegenheid 
de vastberadenheid 
de stevigheid 
de domheid 
de gelijkheid 
de waarheid, 
de wijsheid 
de boosheid 

rende 
remden 
glipte 
schreeuwden 
luisterde 
glinsterde 
stopte, 
smulde 

raadde 
vluchtten 
barstte 
spatte 
redden 
bereidden 
broedde uit, 
ontmoette 

de majesteit 
de brutaliteit 
de stommiteit 
de publiciteit 
de kwaliteit 
de sportiviteit 
de muzikaliteit 
de populariteit 
de actualiteit 
de realiteit 
de spontaniteit 
de activiteit 

de realiteit 
de pagina’s 
de studietijd 
de aardappelen 
de citroenlimonade 
schitterende 
bedelen 
de brutaliteit 
de servetten 
interessant 
de dapperheid 
de filmsterren 

uitbreidingswoorden      

beloven  
merken 
belanden  
spatten 
drummen  
verzwikken 
graaien  
wagen 
kletsen  
worstelen 
lakken  
zoeven 

de aardigheid  
de eerlijkheid 
de aanwezigheid  
de betrouwbaarheid 
de meerderheid  
de bescheidenheid 
de dankbaarheid  
de nauwkeurigheid 
de duidelijkheid  
de omstandigheid 
de beleefdheid  
de zuiverheid 

bedekken  
waarschuwen 
drukken  
herinneren 
hakken  
mompelen 
bloeien  
slepen 
plakken  
versterken 
schoppen  
zweren 

bloeden  
misten 
vermelden  
ontmoeten 
verbreden  
starten 
scheiden  
haten 
besteden  
hechten 
bevrijden  
verrichten 

de rivaliteit  
de diversiteit 
de identiteit  
de validiteit 
de originaliteit  
de anonimiteit 
de mentaliteit  
de capaciteit 
de calamiteit  
de seksualiteit 
de elasticiteit  
de passiviteit 

de aankleding  
het apparaat 
gezamenlijk  
huppelen 
specialiteit  
de filmsterren 
de centrale  
de gezondheid 
de verslagen  
verschrikkelijk 
de wetenschap  
de zoutkorrel 

 
 
 
 
 
 
 
 



Blok 7, les 1 Blok 7, les 5 Blok 7, les 9 Blok 8, les 1 Blok 8, les 5 Blok 8, les 9 

lunchen 
vertrouwen 
kaarten 
beroven 
omhelzen 
ontploffen 
draven 
nieten 
overleven 
schudden 
plonzen 
dineren 

de politie 
de actie 
de sensatie 
de conditie 
de operatie 
de functie 
de sollicitatie 
de selectie 
de arrestatie 
de munitie 
de administratie 
de organisatie 

de citrusvrucht 
het tafellaken 
de broodtrommel 
vuurrood, 
het citroenijs 
de treinconducteur 
de klassenfoto’s 
de rolcentimeter 
de fietsreparatie 
de rechtbank, 
e pechlamp 
de bouwactiviteit 

leefde 
maakte 
noemde 
worden 
regeert 
werkt 
moppert 
vindt, 
doe 
kom 

de etalage 
originele 
de bagagedrager 
de stellage 
de ravage, 
de tatoeage 
de garage 
het horloge 
de etage 
de energie 
de lekkage, 
de passagier 

de regenlaarzen 
de limonadesiroop 
de stamppot 
de druiventrossen, 
het bioscoopkaartje 
de aspergesoep 
de einddatum 
de garantiebewijzen 
de winkelpassage 
de basisschool 
het citroenijsje 
de garagedeur 

uitbreidingswoorden      

krijsen  
eisen 
hijsen  
beroven 
bruisen  
kniezen 
kruisen  
verstijven 
ruisen  
smoezen 
briesen  
plenzen 

de assistentie  
de constructie 
de decoratie  
de documentatie 
de instantie  
de emotie 
de collectie  
de intelligentie 
de spatie  
de publicatie 
de reflectie  
de correctie 

de garnalensalade  
de olijfolie 
het receptenboek  
versgemalen 
de ovenschotel  
diepgevroren 
hardgekookt  
de kaasstengels 
de peperkorrels  
de sladressing 
de wijnazijn  
het citroensap 

begrazen  
peinzen 
spoeden  
plonzen 
benutten  
kweken 
controleren  
melden 
dreunen  
overleven 
hechten  
verwoesten 

de handbagage  
de montage 
de asperge  
de rapportage 
de fabricage  
de plantage 
de garagedeur  
het regime 
het genie  
de reisreportage 
het college  
de ingenieur 

de postbode  
de sleepboot 
sneeuwwit  
het marktterrein 
de kaarsvlam  
de speelgoeddoos 
de bromvlieg  
het 
schoonmaakbedrijf 
de feestdag  
de buitenkeuken 
de zakkam  
de verfvlek 

 
 
 


