
REEKS 276 
Oefendictee 1    

beschikbaar 
gezelschap 
desnoods 
terugkeer 
versieren 
beschikbare 
betaling 
aankleden 
anekdote 
argument 
abonnee 
schaduwrijk 
betekenen 
aardige 
afhankelijk 
aanleiding 
bijdrage 
druiventros 
kraai 
onthouden 
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Oefendictee 2    

applaus 
aaien 
echtgenoot 
achtergrond 
veronderstelling 
aanvankelijk 
apparaat 
betrekking 
gemiddelde 
wollen 
puzzel 
inkoopprijs 
industrie 
kunstenaars 
magneet 
snavel 
energie 
echtgenote 
bruto 
afkomstig 
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Oefendictee 3    

duidelijk 
baron 
toernooi 
eigenaar 
eindeloos 
loodlijn 
uitgeverij 
begroeiing 
sneeuwen 
trouwe 
astronaut 
gerucht 
afgrond 
afbeelding 
plakken 
opletten 
sportterrein 
slachtoffer 
ontvangen 
redenering 
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Oefendictee 4    

oppassen 
mislukken 
abonnee 
knikken 
herkennen 
pakket 
slanke 
inleiding 
vergadering 
bewind 
schreeuwen 
kieuwen 
houding 
automaat 
breien 
dochters 
aanleiding 
mijt 
defensie 
drempel 
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Oefendictee 5    

artikel 
basis 
benzine 
diploma 
juli 
antwoorden 
artiest 
fabel 
evenals 
beschadigen 
dagelijkse 
banaal 
eigendom 
opruimen 
aanwijzingen 
trouwen 
macht 
behandeling 
bedenken 
klassieke 
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Oefendictee 6    

dialoog 
medium 
radio 
via 
algoritme 
klimaat 
gratis 
bedrijven 
eindigen 
eigenlijke 
hopen 
ellende 
belastingen 
duizendste 
massa 
woud 
maaien 
nachtegaal 
klinken 
stempels  
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Oefendictee 7    

café 
comité 
idee 
juni 
piloot 
piano 
bemanning 
massaal 
christendom 
heuvels 
kolossaal 
gedeeltelijk 
enig 
beide 
vloeistof 
benauwd 
knechten 
rinkelen 
kennissen 
nabij 
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Oefendictee 8    

chauffeur 
restaurant 
auteur 
horizon 
muzikaal 
titel 
riolen 
figuur 
biljet 
tevergeefs 
haten 
eigenschappen 
bepalingen 
mohammedaan 
bewustzijn 
geestelijke 
kanaal 
verkoopprijs 
verrukkelijke 
storten 
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Oefendictee 9    

ideaal 
materiaal 
provinciaal 
socialisme 
maatschappij 
gemeenschappelijk 
gunstige 
kraken 
overwinning 
beschaving 
leiders 
rijtuig 
nichten 
naaien 
handenarbeid 
interessante 
massale 
gitaar 
liter 
spuiten 
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Oefendictee 10    

Belgisch 
automatisch 
elektrisch 
medisch 
speciaal 
regime 
onvermijdelijk 
struikelen 
tienmaal 
raden 
evenwijdig 
gemeentelijk 
karakter 
eindeloze 
televisie 
cafés 
auteurs 
riool 
grauwe 
haastige 
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Oefendictee 11    

bijvoorbeeld 
bijzonder 
bijzonderheid 
chauffeurs 
president 
klauwen 
roeien 
opdrachten 
middellijn 
opinie 
video 
stadion 
sociaal 
onmiddellijk 
commissaris 
misschien 
ministerie 
stekelig 
lijken 
elftal 
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Oefendictee 12    

cijfer 
december 
procent 
precies 
diagonaal 
economisch 
alinea 
positief 
bijzondere 
pauze 
optocht 
pesten 
koperen 
formules 
herhaaldelijk 
barones 
blijkbaar 
uiterste 
eisen 
sigaar 
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Oefendictee 13    

collega 
concreet 
hectare 
locomotief 
kliniek 
prima 
positie 
cel 
citroen 
comités 
dialogen 
overzicht 
rijbewijs 
industrieterrein 
republiek 
koninklijk 
huidige 
volledige 
ingewikkeld 
bewondering 
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Oefendictee 14    

politie 
vakantie 
definitie 
emoties 
centimeter 
concrete 
congres 
culturele 
speciale 
bioscopen 
import 
ogenblikkelijk 
mannelijk 
krachtige 
gevangene 
landschap 
lossen 
kapitein 
diamanten 
ontspanning 
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Oefendictee 15    

eenheid 
gezondheid 
majesteit 
realiteit 
agglomeratie 
generatie 
elektriciteit 
stadium 
provinciale 
januari 
controle 
crisis 
economie 
document 
verbazen 
personage 
neiging 
rijkdom 
uitrusten 
smerig 
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Oefendictee 16    

jazz 
lunch 
bulletin 
budget 
trottoir 
hoeveelheid 
station 
lotion 
oceanen 
cassette 
conducteur 
effect 
individu 
namelijk 
wereldoorlog 
regisseur 
trapezium 
economische 
fantastisch 
regering 
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Oefendictee 17    

Noord-Amerika 
West-Vlaanderen 
Zuid-Amerika 
Oost-Vlaanderen 
België 
koloniën 
kritisch 
medisch 
cijfers 
centrum 
operatie 
nationaal 
moeilijkheid 
conflicten 
discussie 
helicopter 
millimeter 
verslaggever 
verwachting 
vermoedelijk 
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Oefendictee 18    

ambtenaar 
ontvangt 
postbode 
vijftig 
vanmiddag 
skiën 
poriën 
actief 
contacten 
drugs 
details 
cirkels 
principe 
functie 
portie 
werkelijkheid 
diagonalen 
ideale 
automatische 
verticaal 
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Oefendictee 19    

diploma's 
firma's 
foto's 
ski's 
ontvoeren 
veertig 
eenenzestig 
scheidsrechter 
voeding 
mohammedanen 
techniek 
ontzettende 
kartonnen 
inrichtingen 
dringend 
voorlopige 
onafhankelijk 
vrouwelijk 
verschijnen 
zogenaamde 



REEKS 295 
Oefendictee 20    

's avonds 
's middags 
's nachts 
drieën 
epidemieën 
tweeën 
wereldoriëntatie 
collega's 
individu's 
kilo's 
tenminste 
zakdoek 
reeds 
structuren 
respect 
traditie 
verblijven 
terrein 
temperatuur 
intrest 
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Oefendictee 21    

methode 
thee 
thuis 
theorie 
's namiddags 
nota's 
erwtensoep 
zestig 
risico 
directeur 
professor 
visite 
sociale 
operaties 
ontslagen 
miljoen 
wetenschap 
humor 
scheiding 
bevrijding 
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Oefendictee 22    

automobilisten 
sinaasappel 
milieu 
internationaal 
materialen 
telefonisch 
afwezigheid 
reactie 
cent 
commissie 
circa 
laser 
hardst 
katholiek 
's anderendaags 
opsomming 
richten 
vrachtauto 
verwarming 
vijand 



REEKS 298 
Oefendictee 23    

intelligentie 
kandidaat 
kapitaal 
internationale 
sociale 
typisch 
snelheid 
redactie 
centraal 
communisten 
circus 
hangar 
markt 
thans 
drama's 
kennissen 
plicht 
slank 
voorstellingen 
zogenaamd 
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Oefendictee 24   

olifanten 
kilometer 
file 
regionale 
speciale 
romantisch 
vrijheid 
revolutie 
recent 
concurrenten 
concerten 
ambtenaar 
ontbijt 
radio's 
voorzitter 
terecht 
wijzigingen 
toestand 
tabel 
manieren  


