
Woordentrainer niveau M3 

 

1 2 3 4 5 

voor koor speer mooi waai 

zweer boor teer kooi saai 

zeer door keer plooi taai 

speer spoor eer hooi draai 

smeer kleur beer gooi waait 

leer peer weer naait dooit 

keer veer stoor maait gooit 

zeur neer deur kraai nooit 

deur meer zweer maai oei 

geur speur spoor haai boei 

deur hoor boor zwaai zaait 

weer teer oor naai dooi 

eer stoor zeur baai fooi 

beer oor hoor aai ooi 

heer  smeer zaai fraai 

  veer doei foei 

  leer loei roei 

  kleur knoei loeit 

  heer  roeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Woordentrainer niveau M3 

 

 

6 7 8 9 10 

taai oom in al tik 

plooi aan ik bal hik 

dooi oog om dal lik 

dooit aap of hal fik 

draai ijs op mal mus 

knoei eik is val ren 

foei af uk wal ben 

maait al er zal sik 

waait as en op den 

oei uur ook dop ken 

haai één uit fop pen 

doei eet uil kop bus 

aai   mop zus 

gooit   pop lus 

loei   sop kus 

nooit   top vin 

hooi   in win 

kooi   tin zin 

baai     

waai     

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M3 

 

11 12 13 14 15 

hol lik been kaal vuil 

bol hik één paal ruil 

tol in geen taal kuil 

mol zal peen zaal huil 

nek wol teen deel buil 

lek hal uur geel reuk 

hek dop duur keel peuk 

gek mop maan meel leuk 

wol rek haan veel jeuk 

pak ren daan boos deuk 

hak zak baan doos mier 

bak op aan koos hier 

rek min zuur roos gier 

dak ben muur toos dier 

zak dal huur haal bier 

pim gek    

kin tin    

min nek    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M3 

 

16 17 18 19 20 

fijn bos leuk dier kok 

lijn bel jeuk duin kaas 

mijn boom boos deuk keel 

pijn been geen doel koek 

wijn baas zuur dauw kous 

bouw boer duur gat lik 

jouw buik taal gum laf 

mouw biet bijl geel leef 

touw bijl vouw gaaf lief 

vouw beuk hier goot leuk 

boek dak haan hek mol 

doek dik baas hol maan 

hoek doos boom haas muur 

koek duur koek huil meel 

zoek deel buil hoek mier 

  één   

  doek   

  vuil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M3 

 

21 22 23 24 25 

nat sok wak poes pijl 

naam sap weeg muur gauw 

neef som woon tak roet 

noot soep wijn kous laan 

neus saus wier vat mouw 

pan tak zin pauw som 

poot taal zeep lief hout 

poes teen zoon teen wiel 

peuk tuin zuur sap baas 

pauw touw zeil voet geit 

rat vis  raam dijk 

raam vat  vis koel 

rook vier  wier rauw 

riem voet  doel lief 

ruit vuil  gum fout 

   sok  

   rook  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M3 

 

26 27 28 29 30  

heup heb deed ha zeil  

fel web breed ja nauw  

kier bob reed la poes  

dijk rob dood ma la  

nauw bad rood na nu  

riet had brood pa goed  

touw blad huid sla hooi  

poes bed luid sta wiel  

zeil red goed vla oud  

zeur lid hoed bijna pijl  

veer bod rijd zo boei  

hooi vod tijd stro raad  

boei daad goud auto ha  

voor raad oud ziezo hoed  

deur draad koud nu koel  

    brood  

    gauw  

    rob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M3 

 

31 32 33 

hek boer kin 

hier maan baan 

deuk koud baai 

stoor heup som 

reuk keer vla 

teen waai goed 

had gum meel 

hoor ja dooi 

bol naam stro 

boek buil sap 

goud hak hoek 

zuur draai vod 

maait duur naai 

vis hol sok 

wiel mooi riem 

geen jeuk lek 

reed doei vouw 

rek goot doos 

ruil meer doos 

gek zeil bel 

zo heer sta 
 


