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de discotheek
de kokosnoten
de commissie
de vrijwilligers
de professor
het kettinkje
de toneellessen
de thermometer
het middageten
de programmeur
onmiddellijk
de paragraaf
uitbreidingswoorden
de student
de ontdekking
het tafellaken
glibberig
de avonddienst
de oppasser
de opgave
de broccoli
de tomatenpuree
angstwekkend
isoleren
de balletdanser

beroofd
gedaan
langsgelopen
gesprongen
gegrepen
afgepakt,
uitgelachen
getroost
teruggegeven
bedankt
gereisd
geworden
uitbreidingswoorden
accepteren
tikken
dreunen
versterken
volgen
zwijgen
waarschuwen
vliegen
aankloppen
bewegen
kweken
bederven

applaudisseren
wenkbrauwen
flauwerik
saucijzen
surveilleren
omheining
porselein
auditie
nauwelijks
automobilist
kapseizen
eigentijds
uitbreidingswoorden
de avondopleiding
bedachtzaam
het circusterrein
de ochtendzon
de gelegenheid
de scheidsrechter
de geldigheid
het kachelhout
de rivaliteit
de aubergine
de antiquiteit
autorijden

geïnteresseerd
geïllustreerd
geërfd
geërgerd
geïrriteerd
beïnvloed,
geïnstalleerd
geëindigd
geïnstrueerd
geïnformeerd
geïmiteerd,
geëmigreerd
uitbreidingswoorden
isoleren
exporteren
importeren
experimenteren
identificeren
instrueren
eren
inspireren
eisen
interviewen
incasseren
exploderen

beroemde
vriendelijke
Nederlandse
opvallende
metalen
ijzeren,
porseleinen
rubberen
plastic
aluminium
consequente
enthousiaste
uitbreidingswoorden
koperen
donkere
katoenen
gloednieuwe
bronzen
geheimzinnige
Engelse
aparte
donkerblauwe
heuvelachtige
nauwkeurige
feestelijke

gehockeyd
geracet
scoorden
relaxen
gebarbecued
gecoacht,
getraind
gemaild
gedownload
gesaved
print
showen
uitbreidingswoorden
faxen
brainstormen
timen
brunchen
boarden
charteren
snookeren
daten
skaten
gamen
leasen
hiken
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het rugby
mysterieuze
de mayonaise
de hyacinten
de yoghurt
hysterische
sorry
sympathieke
de hypnotiseur
de hypnose
de pyjama
de puppy

vergrote
gestrafte
losgebroken
uitgeputte
gezwommen
beleefde
bestede
verwoeste
verhuisde
geschreven
gereden
aangewezen

de bloemenvaas
de boekenkast
de kersenbloesem
de voorjaarszon
de paardenkop
de woordenboeken
de boekensteun,
de rozenknoppen
het eikenblad
de jongensstemmen
de prullenbak
de bloemensteel

heb
verroeste
geverfd
verdorde
werd
gemaaid
werkte
afgebrande,
aangehouden
voldoet
verspreide
giert
verlaten
arresteerde
ontsnapte,
landden
geschilderd

eventueel
joviaal
financieel
principieel,
ociaal
lesmateriaal
punctueel,
collegiaal
officieel
commercieel
individueel
actueel

beide/beiden
alle/allen
sommige/sommigen
andere/anderen
enkele/enkelen
vele/velen

uitbreidingswoorden
typen
happy
de lynx
Cyprus
de dynamo
fysiek
het monopoly
de panty
de xylofoon
de python
de penalty
het labyrint

besteden
fietsen
verdwijnen
ontdekken
genieten
verwachten
opzetten
draaien
bevrijden
verlengen
verwonden
fotograferen

de eikenboom
de kapiteinspet
de flessenhals
de kanonskogel
de heldendaad
de verkeersvlieger
de stoelendans
de vissersvloot
de toeristenplaats
de stadstuin
het kippenei
het trainingspak

begroeten
aftreden
oplichten
rijden
genieten
accepteren
vergeten
schetsen
bevrijden
slijpen
voorbereiden
springen

bacterieel
ritueel
ceremonieel
provinciaal
notarieel
koloniaal
sensueel
initiaal
seksueel
cruciaal
conceptueel
filiaal

weinige
weinigen
meeste
meesten
verschillende
verschillenden
stampvoeten
watertrappelen
beoefenen
verroeren
ondernemen
verzenden
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de reünie
beïnvloeden
de patiënt
de pinguïn
de poëzie
de conciërge,
kopiëren
naïef
Australië
Officiële
de egoïst
variëren

leg neer
doe open
pak
houd op
ga voor
loop door
kom
schrijf op

het auto-ongeluk
de televisieuitzending
na-apen
zo-even
de video-opnamen
de garage-eigenaar
de diploma-uitreiking,
de mini-jurk
het vanille-ijsje
de gala-avond
het familie-uitje
de mede-inzittenden

heb aangemeld
schudt
kijkt verbaasd
word aangenomen
haalt op,
ga
kwam praten
vindt
hebben gekozen
doe
heb gehad
was
zegt
slaat
blijven zien
afgesproken
kan lachen

accu’s
baby’s
ski’s
dictees
dreumesen
haviken
aardappelen,
dommeriken
genieën
bacteriën
zeeën
harmonieën

begrote
achtergebleven
gestofzuigd
geëxporteerd
gefotografeerd,
bestede
losgebroken
verwoeste
gezweefvliegd
ontstane
gezwommen
genezen

verbranden
verbieden
opwinden
optreden
strijden
luiden
voeden
beïnvloeden
aanbieden
overschrijden
bezighouden
worden

het solo-optreden
de ex-crimineel
de auto-export
de functie-eis
de stereo-installatie
toe-eigenen
de oud-klasgenoot
zo-even
de schade-expert
de zee-egel
Zuid-Afrika
de warming-up

accepteren
inlichten
bezwijken
suggereren
constateren
stuiten
emigreren
verenigen
heffen
wijten
hergebruiken
vervaardigen

stencilen
de luiwammesen
auditen
punniken
encyclopedieën
de stouteriken
zaniken
de perziken
de cafetaria’s
de bangeriken
de opera’s
flauweriken

aantasten
procederen
activeren
schenden
benauwen
uitsterven
centreren
verkondigen
doneren
verwaarlozen
huisvesten
vernieuwen

uitbreidingswoorden
de agrariër
Syrië
variëren
tatoeëren
beëdigen
Venetië
ruïneren
de terriër
hygiënisch
smeuïg
reëel
de poëzie
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m.i.v.
jl.
t.k.a.
max.
info
mevr.,
tel.
a.s.
t.b.v.
v.a.
o.a.
z.g.a.n.

regende
bleven
wint
trakteer
is gebeurd
zakte
belooft
moet
is
heeft veroorzaakt
had laten zien
had geloofd
meldde
stond
heeft beweerd

de middelen
de trofeeën
de slechteriken
de huilbaby’s
de mp3’s
de mysteriën
de perziken
de alinea’s
de BMW’s
de artikelen
de dominees
de moskeeën

stofzuigen
interviewen
kennismaken
kapseizen
teleurstellen
onderverhuren
figuurzagen
fotograferen
wegfietsen
achterblijven,
raadplegen
kwijtraken

verkleinen
verwijten
teisteren
weigeren
mijmeren
pleiten
sijpelen
verspreiden
schrijnen
verbrijzelen
leiden
lijden

vermeldt
versnipperde
transpireert
roeiden
bericht
brachten
bruiste
verhuisde
verblindden
schatte
applaudisseerden
varieert

anticiperen
zich inleven
aantekenen
kwellen
bidden
surfen
dementeren
overtuigen
evalueren
rondbazuinen
gissen
zich vergewissen

de biografieën
de cafetaria’s
de orchideeën
de encyclopedieën
de categorieën
de parfumerieën
de epidemieën
de portemonnees
de fiasco’s
de URL’s
de guppy’s
de verzamel-cd’s

afwentelen
aanbieden
nasynchroniseren
terechtkomen
beeldhouwen
goedmaken
handwerken
zich blootgeven
zweefvliegen
voorkomen
opbellen
hardlopen

affiniteit
eigenaardig
bescheidenheid
bedrijventerrein
diversiteit
hoogopgeleid
geldigheid
kookgerei
identiteit
prijsuitreiking
rivaliteit
vrijheidsstrijder

beproeven
automatiseren
beschouwen
e-mailen
getuigen
schaden
onderhandelen
suggereren
verbasteren
uiteenzetten
verlammen
verontrusten

uitbreidingswoorden
afz.
excl.
b.g.g.
nr.
ca.
o.l.v.
e.d.
incl.
d.w.z.
SOS
m.a.w.
z.s.m.

