
Woordentrainer niveau E3 

 

1 2 3 4 5 

roosje dorpje slaatje schaapjes boompje 

pakje rupsje laatje hondje speldje 

doosje kuipje buitje plankje paardje 

huisje takje groepjes kindje pleintje 

bootje kusje strikje schelpjes vriendje 

koekje plakje flesje vuurtje broertje 

pootje broekje dropje eendje tuintje 

poesje spuitje stokje zachtjes mandje 

zakje snoepje groepje beertje leeuwtje 

latje plaatje vliegje drankje raampje 

doekje kaarsje grapje boortje standje 

lapje kerkje sneetje bankje liedje 

bosje stukje kwartjes zuurtje blaadje 

plasje boekje pluisje glaasje hoedje 

propje lampje plantje nichtje beeldje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau E3 

 

6 7 8 9 10 

nichtje wonden handen staarten stompen 

poesje kaarten lampen roesten nachten 

bankje kisten dokter pakte scherven 

pluisje kasten paarse kanten schelpen 

plasje laarzen harder sporten kranten 

boompje bergen vinden blaften planten 

plantje balken rupsen masten grenzen 

vliegje fietsen munten lachte stormen 

vriendje wolven linten kerken ekster 

plakje golven vlinder punten glanzen 

groepjes wolken wespen wormen zwarte 

kuipje mensen kersen manden dwergen 

groepje  jurken fietser vuisten plakte 

strikje mutsen dorpen beesten schaken 

beeldje feesten zuster kaarsen klanten 

plaatje     

boortje     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau E3 

 

11 12 13 14 15 

kreeften balken poezen zoete koude 

krenten kerken vijver zieke duinen 

plaatsen kanten duiven fijne leuke 

vlechten fietsen tuinen heupen moeren 

grachten manden houten nauwe reizen 

knechten dorpen deuken vijlen schuine 

spechten kaarsen bijlen zoute trouwen 

liften knechten fouten deuren broeken 

rotsen scherven boeren mieren zeilen 

achter schelpen dieren kousen touwen 

zachte sporten liever dieven ruiken 

starten golven mouwen muizen keuken 

prinsen staarten pauwen dijken huilen 

zuchten vlechten huizen boeken peuken 

tochten rotsen sausen vuile rauwe 

 wolven    

 kisten    

 vinden    

 liften    

 kaarten    

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau E3 

 

16 17 18 19 20 

vliegen blauwe deuren schillen wekker 

maaien grijze vijver spullen pannen 

mooie truien trouwen mollen binnen 

roeien groeien klauwen ballen dunne 

kooien knoeien tuinen witte vinnen 

haaien bijen vrijen katten bakker 

spijker fluiten duiven bitter kikker 

stoelen treinen haaien bessen rokken 

klauwen brieven leeuwen kussen stekker 

scheuren schoenen huilen messen druppel 

leeuwen bloemen houten lessen kapper 

nieuwe snoeien huizen pillen schipper 

spreeuwen vrijen scheuren potten dapper 

meeuwen kleien broeken bussen lippen 

draaien zwaaien schoenen matten pennen 

  rauwe   

  bloemen   

  fouten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau 3 

 

21 22 23 24 25 

doffe donker planken schillen rechts 

bruggen jongens flinke spullen vorst 

vlugger vinken blanke mollen eerst 

vlaggen winkel drinken ballen markt 

muggen zonken springen witte films 

zeggen dingen bange katten koorts 

puzzel hinken slinger bitter borst 

schudden honger stengel bessen links 

spetters anker dronken kussen werkt 

zwemmer tongen ringen messen laatst 

grommen hengel vangen lessen liefst 

stammen lange vonken pillen helft 

zwemmen vinger longen potten dorst 

stemmen banken wenken bussen korst 

kromme  slangen matten poets 

   wekker  

   pannen  

   binnen  

   dunne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau E3 

 

26 27 28 29 

hardst koorts propje haaien 

herfst borst stukje zachte 

grootst films spetters schuine 

glanst markt planken staarten 

drinkt liefst nichtje ringen 

oudst dorst fouten houten 

barst worst munten honger 

harkt helft koorts wolven 

kortst laatst sterkst worst 

kleinst korst vuile spullen 

schenkt schenkt vijlen fietser 

worst herfst potten zwemmer 

koudst grootst schoenen pauwen 

langst kleinst beertje wormen 

sterkst rechts dunne boeken 

 sterkst scherven blaadje 

 vorst flesje puzzel 

 links kwartjes lange 

 harkt feesten kaarsje 

 langst kromme harder 

 barst vlugger wolken 

 oudst schipper bussen 

 

 

 

 

 

 

 


