
REEKS 121 
Woorden met een gedekte klinker in een gesloten lettergreep  

alsof 
antiek 
antieke 
antwoorden 
artiest 
artiesten 
barsten 
beschikbaar 
biljet 
branden 
bundel 
christendom 
christenen 
debat 
dollar 
drempel 
elftal 
firma 
gezelschap 
import 
industrie 
industrieterrein 
intrest 
islam 
kunstenaar 
kunstenaars 
landen 
merken 
miljoen 
nogmaals 
ontslag 
pesten 
seks 
stempels 
stormen 
storten 
toerisme 
toerist 
toeristen 
verbranden 



weldra 



REEKS 122 
Woorden met een vrije klinker in een gesloten lettergreep  

aangenaam 
desnoods 
eenzaam 
magneet 
terugkeer 
tevergeefs 
tienmaal 
troosten 
vermoorden 
waarvan 



REEKS 123 
Woorden met ie, oe en eu in open lettergreep  

bloeden 
genieten 
heuvels 
ontvoeren 
versieren 



REEKS 124 
Vrije klinker in een open lettergreep: -a  

bedragen 
beschikbare 
betaling 
chaos 
drama 
eenzame 
fabel 
haten 
laden 
kraken 
ontslagen 
raden 
snavel 
staking 
stakingen 
verbazen 
verbazing 
verdwalen 
verrader 
vruchtbare 



REEKS 125 
Vrije klinker in een open lettergreep: -e  

aankleden 
bespreking 
besprekingen 
defensie 
energie 
enorme 
evenals 
hekel 
heten 
medewerker 
medewerkers 
medewerking 
negatief 
negatieve 
resultaat 
resultaten 
schema 
stenen 
temperatuur 
verdeling 
verkleden 
wetenschap 
zweven 



REEKS 126 
Vrije klinker in een open lettergreep: -o  

achterover 
anekdote 
doden 
echtgenote 
fotograaf 
geboren 
hopen 
kolonie 
kolossaal 
kolossale 
koperen 
model 
modellen 
nota 
ogenblikkelijk 
olie 
personage 
positief 
posities 
positieve 
product 
producten 
programma 
propaganda 
protest 
protesten 
roman 
schotel 
slogan 
stoten 
voorover 
zogenaamde 



REEKS 127 
Vrije klinker in een open lettergreep: -u  

argument 
avonturen 
bruto 
formule 
formules 
humeur 
humor 
musea 
museum 
publiek 
publieke 
republiek 
spuwen 
weduwe 



REEKS 128 
'ee' aan het einde van een woord  

abonnee 
waarmee 



REEKS 129 
Doffe klinker -eren, -elen, -enen  

betekenen 
fluisteren 
koperen 
zilveren 



REEKS 130 
Doffe klinker -ig, -ige  

aardige 
achtenveertig 
afkomstig 
akelige 
beestachtig 
beschadigen 
driftige 
eenentwintig 
eindigen 
enig 
ernstige 
evenwijdig 
grillig 
grondig 
gunstige 
haastige 
heftige 
huidige 
krachtige 
machtige 
nauwkeurige 
negenentachtig 
nieuwsgierige 
nodige 
oneindig 
onschuldige 
overige 
plechtige 
regelmatig 
schattig 
smerig 
spookachtig 
stekelig 
toekomstige 
toevallige 
treurig 
uitnodigen 
veilige 
vertegenwoordiger 
volledige 



voorlopige 
vrijwilligers 
vrijzinnige 
wanhopige 
weinige 
willekeurig 
zelfstandige 
zodanig 



REEKS 131 
Doffe klinker -(e)lijk, -(e)lijke  

afhankelijke 
afzonderlijke 
begrijpelijk 
behoorlijke 
christelijke 
dagelijkse 
duidelijke 
eigenlijke 
feestelijk 
feitelijk 
gedeeltelijk 
geestelijke 
gemeenschappelijk 
gemeentelijke 
herhaaldelijk 
koninklijke 
maatschappelijke 
mannelijke 
menselijke 
namelijk 
noodzakelijke 
noordelijke 
onafhankelijk 
ongelooflijke 
plaatselijke 
redelijke 
schriftelijk 
sierlijke 
tamelijk 
tijdelijke 
uiterlijk 
vermoedelijk 
voornamelijk 
voortreffelijke 
vrouwelijk 
wekelijks 
wonderlijk 
zakelijke 



REEKS 132 
'a' in open lettergreep van oorspronkelijk vreemde woorden  

afhankelijke 
afzonderlijke 
begrijpelijk 
behoorlijke 
christelijke 
dagelijkse 
duidelijke 
eigenlijke 
feestelijk 
feitelijk 
gedeeltelijk 
geestelijke 
gemeenschappelijk 
gemeentelijke 
herhaaldelijk 
koninklijke 
maatschappelijke 
mannelijke 
menselijke 
namelijk 
noodzakelijke 
noordelijke 
onafhankelijk 
ongelooflijke 
plaatselijke 
redelijke 
schriftelijk 
sierlijke 
tamelijk 
tijdelijke 
uiterlijk 
vermoedelijk 
voornamelijk 
voortreffelijke 
vrouwelijk 
wekelijks 
wonderlijk 
zakelijke 



REEKS 133 
Tweeklank ei  

aanleiding 
beide 
bereiken 
bescheiden 
eigenaar 
eigendom 
eigenschap 
eik 
eindeloos 
eindeloze 
eisen 
feiten 
keizer 
leiders 
leiding 
meid 
neiging 
opleiding 
reiken 
reizen 
seintje 
seizoenen 
scheiding 
steil 
terrein 
weekeinde 
zeilen 



REEKS 134 
Tweeklank ij  

aanwijzingen 
bedrijf 
bedrijven 
begrijpen 
beschrijving 
bevrijding 
bewustzijn 
bijdrage 
blijkbaar 
blijken 
dozijn 
krijsen 
lijf 
lijken 
loodlijn 
maatschappij 
middellijn 
mijt 
nabij 
onvermijdelijk 
overlijden 
praktijk 
rijbewijs 
rijkdom 
schijnen 
snijden 
spijkers 
stijgen 
stijl 
talrijke 
tapijten 
twijfels 
verblijven 
verdwijnen 
verschijnen 
verwijten 
vijanden 
woestijn 



REEKS 135 
Tweeklank ui  

besluiten 
druiventros 
fluisteren 
opruimen 
rijtuig 
spuiten 
struikelen 
uiterste 
uitgeverij 
uitrusten 
vijfduizend 



REEKS 136 
Tweeklanken aai, ooi, oei, ieuw en eeuw  

baai 
begroeiing 
benieuwd 
bloeitijd 
kieuwen 
kraai 
middeleeuwen 
moeilijkheden 
schreeuwen 
sneeuwen 
toernooi 
tornooi 
vloeistof 



REEKS 137 
Tweeklanken au en ou  

houding 
onthouden 
schouwburg 
toeschouwers 
trouwe 
trouwen 
woud 
applaus 
astronaut 
auteurs 
automaat 
automaten 
autootjes 
benauwd 
grauwe 
klauwen 
pauze 
vrachtauto 



REEKS 138 
Tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep  

aaien 
breien 
kraaien 
luieren 
maaien 
naaien 
roeien 
zaaien 



REEKS 139 
Woorden met ch  

dochters 
echtgenoot 
gerucht 
geslacht 
klachten 
knechten 
macht 
nachtegaal 
nichten 
opdrachten 
optocht 
overzicht 
plicht 
richten 
techniek 
terecht 
verkocht 
vluchten 
vocht 
vruchtbaar 



REEKS 140 
Woorden met d achteraan  

aardse 
achtergrond 
afgrond 
akkoord 
bedroefd 
bewind 
dringend 
duizendste 
handenarbeid 
hardst 
heldendaad 
hoofdstad 
ingewikkeld 
landschap 
lidmaatschap 
miljard 
natuurbehoud 
sieraad 
standaard 
tegelijkertijd 
toestand 
uitgebreid 
uitsluitend 
verbod 
vijand 
vriendschap 
wereldoorlog 
zogenaamd 



REEKS 141 
Woorden met -ng  

afbeelding 
afdeling 
bangerik 
bedoelingen 
behandeling 
belastingen 
bemanning 
bepalingen 
beschaving 
bewondering 
engel 
gering 
gevangene 
hereniging 
herinneringen 
inleiding 
inrichtingen 
inspanningen 
langere 
onbelangrijke 
onlangs 
ontmoeting 
ontvangen 
opmerkingen 
opvattingen 
redenering 
regering 
sprongen 
tegenstellingen 
teleurstelling 
tentoonstelling 
toepassingen 
uitbreiding 
uitvoering 
veiling 
vereniging 
vergadering 
vergelijking 
verhoudingen 
veronderstelling 



verwachting 
verwarming 
verzorging 
voeding 
voorlichting 
voorstellingen 
vreemdeling 
waarnemingen 
wijzigingen 



REEKS 142 
Woorden met -nk  

aanvankelijk 
bedanken 
bedenken 
janken 
klinken 
rinkelen 
slank 
slanke 
vonk 



REEKS 143 
Verdubbeling van de medeklinker na 'a' , 'e', 'i', 'o' en 'u'  

abonnee 
apparaat 
apparaten 
beslissingen 
betonnen 
betrekking 
bezetting 
debatten 
ellende 
gemiddelde 
grotten 
herkennen 
interessante 
kartonnen 
kennissen 
kennissen 
kettinkje 
klassieke 
knikken 
lossen 
massa 
massale 
massale 
mislukken 
mohammedaan 
mohammedanen 
nummeren 
ontspanning 
ontwikkeling 
ontzettende 
opletten 
oppassen 
opsomming 
overwinning 
pakket 
plakken 
portretten 
puzzel 
ribbe 
slachtoffers 



tarra 
uitdrukking 
vergissen 
verrukkelijke 
vettig 
volwassenen 
vonnis 
voorzitter 
wollen 
zakken 



REEKS 144 
Dubbele medeklinker in samenstellingen  

inkoopprijs 
oppassen 
sportterrein 
stempellokaal 
verkoopprijs 
verslaggever 



REEKS 145 
Vrije klinker ee als é  

café 
comité 
cafés 
comités  



REEKS 146 
Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: fabrikant  

algoritme 
alinea 
artikel 
aspirientje 
automobilisten 
basis 
benzine 
chemische 
cilinder 
circa 
citroenen 
comités 
commissaris 
crisis 
decimaal 
definitief 
definities 
definitieve 
detectives 
dictees 
diner 
diploma 
diploma's 
directe 
directeur 
directies 
directrice 
dirigent 
elektriciteit 
epidemie 
epidemieën 
families 
februari 
figuren 
figuur 
file 
gitaar 
gratis 
helikopter 
horizon 



horizontaal 
horizontale 
idee 
ideeën 
individu 
individu's 
intelligentie 
januari 
juli 
juni 
kandidaat 
kandidaten 
kantine 
kapitaal 
kapitein 
kilo 
kilometer 
kilo's 
klimaat 
kliniek 
kritiek 
kritisch 
kwaliteiten 
liberaal 
liberale 
liter 
milieu 
millimeter 
minimum 
ministerie 
ministers 
muzikaal 
muzikale 
olifanten 
opinie 
organiseren 
pagina 
pagina's 
piloot 
politie 
politieagent 
politieke 
positie 



positief 
posities 
president 
prima 
principes 
proficiat 
publiciteit 
realiteit 
regime 
regisseur 
risico 
risico's 
rivieren 
sigaar 
sigaren 
sigaretten 
sinaasappel 
sirenes 
situaties 
ski 
ski's 
televisie 
titel 
traditie 
traditionele 
uniformen 
universiteiten 
verticaal 
verticale 
video 
vitamines 



REEKS 147 
Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: radio  

bibliotheek 
biologisch 
bioscoop 
bioscopen 
diagonaal 
diagonalen 
dialogen 
dialoog 
diamanten 
internationaal 
lotion 
medium 
nationaal 
nationale 
piano 
piano's 
radio 
radio's 
regionale 
riolen 
riool 
stadion 
stadium 
station 
traditionele 
trapezium 
via 
voetbalstadion 



REEKS 148 
Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: materiaal  

ideaal 
ideale 
materiaal 
materialen 
provinciaal 
provinciale 
sociaal 
sociale 
socialisme 
socialistisch 
speciaal 
speciale 



REEKS 149 
Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: Belgisch  

automatisch 
automatische 
biologisch 
communistische 
democratische 
economisch 
economische 
elektrische 
fantastisch 
historische 
kritische 
logisch 
medisch 
medisch 
praktisch 
romantisch 
socialistische 
technisch 
telefonisch 
tropische 
typisch 



REEKS 150 
Vrije klinker i als ij in: bijzonder  

bijvoorbeeld 
bijzonder 
bijzondere 
bijzonderheid 



REEKS 151 
Medeklinkercombinaties in moeilijke woorden  

commissaris 
misschien 
onmiddellijk 



REEKS 152 
Het achtervoegsel -heid : waarheid  

aanwezigheid 
afwezigheid 
bijzonderheid 
eenheid 
eenzaamheid 
gelegenheid 
gezondheid 
hoeveelheid 
moeilijkheid 
snelheid 
vrijheid 
vuiligheid 
waarheid 
werkelijkheid 
werkgelegenheid 
wijsheid 
zekerheid 



REEKS 153 
Het achtervoegsel -teit : kwaliteit  

elektriciteit 
kwaliteit 
majesteit 
publiciteit 
realiteit 
seksualiteit 
universiteit 



REEKS 154 
Woorden uitgesproken met s als t geschreven in -ti: station  

lotion 
nationaal 
nationale 
station 
traditionele 



REEKS 155 
Woorden uitgesproken met s als t geschreven in -tie: politie  

adoptie 
advertenties 
agglomeratie 
benefietactie 
concentratie 
concurrentie 
conferentie 
definities 
democratie 
demonstraties 
directies 
emoties 
expeditie 
functies 
generatie 
informatie 
intelligentie 
operatie 
operaties 
paasvakantie 
politie 
politieagent 
politiebureau 
portie 
prestaties 
productie 
reactie 
reacties 
recreatie 
redactie 
relaties 
revolutie 
situaties 
traditie 
vakantie 



REEKS 156 
Woorden uitgesproken met s geschreven als c : centiem  

arceren 
cel 
cent 
centimeter 
centraal 
centrale 
centrum 
cijfer 
cijfers 
cilinder 
cirkel 
citroen 
citroenen 
december 
decimaal 
elektriciteit 
financieel 
oceaan 
oceanen 
officieel 
officiële 
precies 
principes 
procent 
provinciaal 
provincies 
publiciteit 
recente 
sociaal 
sociale 
socialisme 
socialisten 
socialistische 
speciaal 
speciale 



REEKS 157 
Woorden uitgesproken met k, geschreven als c : speculaas  

actief 
acties 
actieve 
activiteit 
advocaat 
barbecue 
bioscoop 
bioscopen 
cafeetje 
cafés 
cassette 
clubs 
collecties 
collega 
collega 
comités 
commentaar 
commissaris 
commissie 
communisten 
communistische 
componist 
conclusies 
concreet 
concrete 
concurrent 
concurrentie 
conducteurs 
conferentie 
conflicten 
congres 
contacten 
contract 
controleren 
controles 
creatief 
creatieve 
crisis 
cultureel 
culturele 



cultuur 
democratie 
democratische 
detectives 
dictees 
directe 
directeur 
directies 
discussie 
document 
documentatie 
economie 
economische 
effect 
factoren 
functies 
handicap 
hectare 
inclusief 
inspecteur 
locomotief 
reacties 
reclame 
recreatie 
redactie 
respect 
risico 
risico's 
seconde 
secretaris 
structuren 
structuur 
verticaal 
verticale 



REEKS 158 
Woorden met tweemaal een c, eenmaal uitgesproken als s, de andere 
keer als k : circus  

circa 
circus 
concentratie 
concerten 
directrice 



REEKS 159 
Woorden uit het Engels  

baby 
barbecue 
bungalows 
computer 
diskette 
drugs 
interview 
jazz 
laser 
lay-out 
lunch 
nylon 
professor 
stress 
team 
weekend 



REEKS 160 
Woorden uit het Frans  

budget 
bulletin 
bureau 
cadeau 
details 
diner 
hangar 
niveau 
portefeuille 
route 
toilet 
trottoir 
visite 



REEKS 161 
Woorden met een bijzondere uitspraak: markt  

ambtenaar 
ambtenaren 
beroemdste 
eenenveertig 
eenenzestig 
eenenzeventig 
erwt 
erwtensoep 
fonds 
ginds 
hardst 
markt 
onmiddellijk 
onmogelijk 
ontbijt 
ontdekken 
ontdekking 
ontvangen 
ontvangt 
ontving 
ontvoeren 
postbode 
postzegel 
reeds 
scheidsrechter 
sinds 
steeds 
tenminste 
vanmiddag 
vanmorgen 
veertig 
vierenzeventig 
vijftig 
voortdurend 
wrak 
wreed 
zakdoek 
zesenvijftig 
zestig 
zevenenzestig 



zeventig 



REEKS 162 
Woorden met th: theater  

apotheek 
apotheker 
bibliotheek 
enthousiast 
katholiek 
methode 
thans 
theater 
thee 
thema 
theorie 
thermometer 
thuis 



REEKS 163 
Woorden met een weglatingsteken aan het begin van een woord: 's 
ochtends  

's anderendaags 
's avonds 
's middags 
's morgens 
's nachts 
's namiddags 



REEKS 164 
Woorden op een vrije klinker -a, -i, -o, -u, -y waaraan 's wordt 
toegevoegd: opa's  

auto's 
baby's 
collega's 
diploma's 
drama's 
firma's 
foto's 
hobby's 
individu's 
kilo's 
nota's 
pagina's 
piano's 
pony's 
programma's 
pyjama's 
radio's 
risico's 
ski's 
taxi's 
vrachtauto's 



REEKS 165 
Woorden met een koppelteken in samenstellingen van aardrijkskundige 
namen en hun afleidingen  

Noord-Amerika 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Zuid-Amerika 



REEKS 166 
Woorden met een deelteken zoals knieën  

drieën 
drieënveertig 
epidemieën 
knieën 



REEKS 167 
Woorden met een deelteken zoals feeën  

ideeën 
tweeën 
tweeënzeventig 



REEKS 168 
Woorden met een deelteken zoals België  

België 
industriële 
koloniën 
neuriën 
officiële 
poriën 
quotiënt 
skiën 
skiër 
wereldoriëntatie 


