
Woordentrainer niveau M4 

 

1 2 3 4 5 

zestig vijftig  eerlijk       agent raket 

zonnig twintig vriendelijk apart patat 

aardig               tachtig  heerlijk azijn fabriek 

giftig slordig natuurlijk agenda tabak 

rustig tochtig  pijnlijk alarm barak 

handig grappig feestelijk mama matroos 

deftig bazig sierlijk asiel natuur 

vochtig  angstig  duidelijk papa katoen 

nuttig hevig  sierlijk kameel kaneel 

lastig ernstig lelijk gazon kanaal 

rottig hevig  eindelijk kapot banaan 

sullig eeuwig werkelijk matras cadeau 

dertig stevig vrolijk kanon kabaal 

prettig jarig makkelijk japon fazant 

lollig  prachtig gevaarlijk tablet patroon 

  moeilijk   

      dodelijk   

  gewoonlijk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M4 

 

6 7 8 9 10 

dikkerd zwemmend kilo's afval bankstel 

vluggerd roepend auto's jaszak schuilplaats 

sufferd rennend opa's vangnet schoorsteen 

engerd pratend oma's roofvogel kleurkrijt 

bangerd denkend  pinda's rechthoek schoolplein 

gekkerd vallend ski's  weegschaal kruisspin 

slimmerd spelend foto's achttien sprinkhaan 

stommerd zwaaiend kiwi's misschien kaarsvet 

leukerd      zingend menu's sneeuwstorm zwembroek 

ochtend kletsend mango's duikplank verfdoos 

wachtend dansend s avonds buurvrouw filmzaal 

dringend zittend s middags sporthal melkfles 

lachend drinkend s 'morgens langzaam afspraak 

fietsend stromend s ochtends dankbaar herfstbos 

lopend springend s nachts wenkbrauw vrachtschip 

  s winters   

  s zomers   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M4 

 

11 12 13 14 15 

zwembad rukwind voetbalschoen vanmiddag stofzuiger 

afstand keihard basisschool oliebol aanvoerder 

antwoord grasveld kerstrapport ansichtkaart antwoorden 

armband oerwoud luchtballon programma doelpunten 

speelgoed fietspad badhanddoek fantasie fietssleutel 

vliegveld veldfles tandpasta krokodil vliegtuigen 

hoofdstuk waakhond voetbalveld kokosnoot voldoende 

snelheid onkruid surfwedstrijd zaklantaarn kalender 

brandweer potgrond motorboot vrachtauto parkieten 

aardbei dagblad toneelstuk koffiekop roeiboten 

tandarts schaafwond avontuur kassabon november 

boodschap broodmes koningin ontdekking hetzelfde 

niemand wedstrijd vuilnisbak inrichting driewieler 

voorbeeld goedkoop patatkraam ontploffing handdoeken 

spatbord handdoek sportterrein ontspanning eekhoorntje 

    fabrieken 

    garnalen 

    afbreken 

    hierboven 

    kastelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M4 

 

16 17 18 19 20 

tomaten voetsporen dierentuin wespennest timmeren 

augurken visnetten binnenband hobbelpaard metselen 

postbode vulpennen dobbelsteen achterlicht kinderen 

postzegel oorbellen boterham lippenstift winkelen 

soldaten spaarvarken poppenkast zaterdag wandelen 

wedstrijden nadenken ziekenhuis ondergoed slingeren 

voetstappen vishengels onderwijs achteruit hinkelen 

goedkope sportschoenen jarenlang overkant rubberen 

voorraden oktober allerlei vijverrand onderste 

aardappel aardbeien kippenhok suikerpot hengeltje 

boodschappen komkommer muizenval schakelaar pannetje 

broodtrommel tweelingen onderzoek nachtegaal mannetje 

aantallen woningen donderdag vluchteling spetteren 

hoofdstukken storingen boekenkast boerderij lekkere 

houthakker haringen sleutelgat tekening enkele 

intussen bloempotten vogelkooi rekening  
potloden voetgangers iedereen telegram  
sneeuwballen badjassen overval telefoon  
modellen boomstammen achteraan metselaar  
ontdekken  dierenarts spreeuwennest  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordentrainer niveau M4 

 

21 22 23 24 25 

timmeren dunnere kapitein giraffen Fatima 

metselen huppelen benzine bikini Rashida 

kinderen schilderen familie visite Elise 

winkelen knutselen kantine finale Simone 

wandelen mopperen gitaren spaghetti Martine 

slingeren lammetje figuren muzikaal Lisanne 

hinkelen kalveren figuurzaag uniform Elvira 

rubberen andere minuten piloten Karina 

onderste warmere olifant diploma gitarist 

hengeltje zilveren artikel rivieren Miranda 

pannetje langere subsidie sigaren Anita 

mannetje stotteren kwaliteit sigaret Eliza 

spetteren middelen pilaren sirene Denise 

lekkere spartelen directeur marine Ilona 

enkele vliegeren spinazie marinier Isolde 

    Irene 

    Ineke 

     

 


