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Oefening 1  Probeer maar eens. Vul in: d of t. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oefening 2  Zet de woorden van oefening 1 in de goede rij. 

 

 

 

 

 
 

Oefening 3   

 

 

                       

 

 

 

hond  twee honden  

voet  zes voeten 

hoed  drie hoeden 

taart  acht taarten 

krant vijf kranten 

tand  tien tanden  

 

paard zes paarden 

staart drie staarten 

hoofd vier hoofden 

mand acht manden 

poort vijf poorten 

baard tien baarden  

 

      d 

hond tand hoed paard 

mand 

 

 

 

 

      t  

voet taart krant staart 

poort 

 

 

 

 

mand 

hand 

tand 

strand 

band 

land 

rand 

manden 

handen 

tanden 

stranden 

banden 

landen 

randen 

kant 

krant 

plant 

kanten 

kranten 

planten 
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Oefening 4           d of t?  

 

 

 

 

 

 

 
Oefening 5        Zet de woorden in de goede rij en maak ze langer. 

 d t  
brand brand      -      branden kist         -     kisten staart 
tand tand        -      tanden hert        -     herten vrucht 
kist speld       -     spelden staart     -     staarten baard 

speld paard      -     paarden vrucht    -     vruchten taart 
hert baard      -     baarden taart      -      taarten hoofd 

paard hoofd      -     hoofden krant      -     kranten krant 
 

Oefening 6        Vul in: d of t. Maak langer en luister goed. 

Ik ga in  bad. Wij bouwen een hut. 
Ik lig nog in  bed. Ik graaf een gat. 

Ik fiets over een pad. De kat ligt op de  mat. 
In de druif zit een pit. Hij gelooft in een god. 
Ik kom graag op tijd. De hond kluift op een bot. 

 

Oefening 7  

 

  

 

 

 

staart 
lint 

band 

vuist 
brand 

draad 

hoofd 

kaart 

hand 

voet 

brood 

bed 

gast 

mast 

tast 

kast 

bast 

last 

rest 

mest 

test 

vest 

pest 

 

tent 

vent 

cent 

 

goot 

moot 

poot 

boot 

loot 
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Oefening 8         

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 10  Maak de woorden korter. Zet ze in het enkelvoud.  

vrienden - vriend maten - maat daden - daad 
naden - naad kasten - kast bruiden - bruid 
bladeren - blad zaden - zaad spelden - speld 
landen - land paarden - paard boten - boot 
 

liften - lift woorden - woord munten - munt 
masten - mast hoofden - hoofd wratten - wrat 
noten - noot kleden - kleed kreten - kreet 
ruiten - ruit vesten - vest baarden - baard 
 

pit 

god 

tijd 

rit 

zet 

 

 

bed  

zaad 

pot 

lot 

gat 

 

 

lid  

kat 

pad 

vod 

lat 

 

 

 

bad  

put 

vat 

hut 

mat 

 

 

Ik vind taart lekker.    Eet je bord eens leeg! 

Het blad valt van de boom.   Een euro is een munt. 

Ik heb een wond aan mijn hand.  Ik koop een nieuw hemd. 

Er komt bloed uit.    Ik woon in een stad. 

Daar loopt een hert.     Mijn band is lek. 

Een fuut is een soort eend.   Ik doe een goede daad. 

Mijn voet doet zeer.    Ik eet een walnoot.  
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Oefening 11  Maak de zin af. Vul d of t in. 

1. Zit die meid bij ons in de groep? 
2. Mijn haar zit in de klit. 
3. Heb jij de vaat al gedaan? 
4. Heb jij ook een wrat onder je voet? 
5. Een ander woord voor bos is woud. 
6. Meester schrijft met een stift op het bord. 
7. Hij struikelde en viel op de grond. 
8. Ik ben jarig. Kom jij op mijn feest? 
9. Ik ben geen vader of moeder, maar een kind. 

 

Oefening 12  Maak de zin af.  

1. Het eten ligt op je bord. 
2. Vijftig en vijftig is samen honderd. 
3. Een banaan, appel of druif noemen we fruit. 
4. In de keuken draagt moeder een  schort bij het koken. 
5. Mijn fiets heeft een lekke band. 
6. Aan mijn potlood zit een scherpe punt. 
7. Het is tijd om te eten. 
8. Het is donker, ik loop op de tast naar boven. 
9. Durf jij dat? Daar heb je veel moed voor nodig. 

 

 

Oefening 13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal 

Mijn vriend Kees zit op voetbal. Ik had deze maand zin om te gaan 
kijken. We waren ruim op tijd. Ik ging alvast naar het veld. Het was 
gelukkig niet koud en de lucht was blauw. 
Ik hoorde een fluit en de wedstrijd begon. Kees had een rood shirt 
aan. Hij loste een schot op doel. Raak! Meteen het eerste doelpunt. 
De tweede helft was wel wild. Er viel iemand op de grond. Hij slaakte 
een kreet. Zijn mond zat onder het bloed. Zijn tand was door zijn lip 
gegaan. De wond was gelukkig niet erg. 

Respect voor elkaar! Als dat er is, 
is voetbal een leuke sport! 
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Oefening 14   

j t e n t e h l i d 
p l a a t e h a r d 
b b a d t t ij d h e 
b o o t t k a a r t 
z a a d g o p o s t 
e s t r a n d d g e 
z w a a r d d p e t 
a g o u d a p i t n 
 
Oefening 15  

  lijst   hert   barst   slot   hoofd 

  tent   fluit   bocht  hout   plant 

  zwaard kreeft staart  strand 

 

Oefening 16  Kruiswoordpuzzel  

  1    2K 3L E E D   

4Z W A A R D5  U      

A     R  6I N 7K T   

A   8B A A R D  R    

D   R  A   9B A D   

  10B O R D  11B  N  12S  

 13R  O    E  14T A N D 

15M O N D  16L I E D   U  

 N      S    I  

 D     17S T A A R T  

 

 

 

 

Wat staat er dan? 

Je hebt het goed 
gedaan. 
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Oefening 17  Vul in: d of t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 19   

 

 

 

 

 

 

Een munt van één euro is honderd eurocent waard. 

Een vriend kun je ook een kameraad of een maat noemen. 

Heb je last van de wrat op je hand of van die op je kuit? 

Het is een eind lopen naar die stad. 

Is die mand van jouw hond?  

De wind waait tegen de mast van de boot. 

Heeft de boer geld om zaad voor zijn land te kopen? 

Hij doet de draad door het oog van de naald. 

 

 

 In het woud ligt veel hout. 

Dat kind heeft een wond aan zijn mond. 

In zijn land is hij een held. 

Er ligt zout op de grond. 

Gebruik jij bij de vaat een schone vaatdoek? 

Er staat een soldaat op straat. 

Een tomaat groeit wel in dit warme klimaat. 

 

 

Ik heb haar op mijn hoofd.              Pak jij even een naald en draad? 

Uit zaad groeit een boom of plant.   De  wind waait hard. 

Ik heb een tand door mijn lip.         Ik heb een rode huid door de zon. 

Ik ben aan boord van een schip.      Ik lig op het strand. 

Op mijn hoofd heb ik een hoed. 
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Oefening 20  

 

Oefening 21   

 

 

 

 

 

 

 

Controledictee 1 
1 Ik zie een hert in het bos. 10 Draagt hij een baard? 
2 Wie bespeelt de  blokfluit? 11 Die taart is wel lekker! 
3 Ik ken het liedje uit het hoofd. 12 Dat schip heeft een mast. 
4 Ik ben blij met je komst. 13 Ik woon in een stad. 
5 Ruik ik daar een brand? 14 Draag jij een hemd? 
6 We gaan nu naar het strand. 15 De ridder heeft een zwaard. 
7 In de winkel is een klant. 16 Heeft die schoen de goede maat? 
8 Die tafel is gemaakt van hout. 17 Ze hebben een schat gevonden. 
9 De auto vliegt uit de bocht. 18 De hond kwispelt met zijn staart. 
 

 

 

 

 

 

 

taart  tomaat  krent 
 fruit  kroket  
pit  worst  rijst 
 zaad  noot  
vrucht  friet__  brood 

Ik lees de krant.       Het water van het dak stroomt in de goot. 

Hij schopte de bal te hard. Nu is de ruit stuk. 

Ga jij met de lift omhoog?        De boer brengt mest op zijn land. 

Ik slaap vannacht in een tent.    Jij bent een lieve schat. 

De jongens bouwen een vlot.     Het paard zwaait met zijn staart. 
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Oefening 22         

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Oefening 23   

jong oud             oude lang kort         
korte 

korte 
droog nat     natte los vast vaste 
zwart wit    witte zuid noord noorden 
zuur zoet   zoete oost west westen 
bol plat  platte ziek gezond gezonde 
goed fout    foute warm koud koude 
nauw wijd wijde slecht goed goede 
 

Oefening 24   

 
Is de aarde plat of rond? 
Smaakt die vrucht zuur of zoet? 
Ben je nog steeds kwaad? 
Hij zwemt naakt.  
 

Is het koud buiten? 
Is de deur wel dicht? 
De weg is erg breed. 
Zijn haar is blond. 

2 Woorden die iets over een ander woord zeggen 

apart aparte 

zwart zwarte 

naast naaste 

meest meeste 

woest woeste 

minst minste 

snikheet snikhete 

laatst laatste 

verbaasd verbaasde 

bekend bekende 

eerst eerste 

verst verste 

stout stoute 

bruut brute 

kletsnat kletsnatte 

spierwit spierwitte 

stokoud stokoude 

spekglad spekgladde 

bedroefd bedroefde 

vreemd vreemde  
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Hij kan niet zien, hij is blind. 
Hij is gemeen, hij is wreed. 
Het is niet ruw maar glad. 
Het is niet lang maar kort. 
 

Zit je haar los of vast? 
Is het namaak of echt? 
Heb je de som fout of goed? 
Ik vind het maar vreemd. 

 
Het klinkt erg luid. 
Hij doet wel erg wild. 
Die auto is kapot. 
Niet levend, maar dood. 
 

 
De afloop van zijn ziekte was 
triest. 
Hij was erg geliefd. 
Ik heb een bril. Ik ben bijziend. 
 

 

Oefening 25   

1 Hij schopt de bal keihard in het doel. 
2 Het sneeuwt. Is de weg glad? 
3 Het is mistig. Ik kan de weg slecht zien. 
4 Hij is stuk, hij is kapot. 
5 Dat klinkt niet zacht, maar erg luid. 
6 Ik vind het raar. Ik vind het vreemd.  
7 Als je geen kleren aan hebt, ben je naakt of bloot. 
8 De bal is niet vierkant, maar rond. 
 

Oefening 26   

zacht  plat   recht  triest   koud 
naakt  oud   wijd  rot   laatst 
eerst  dicht   bloot  kapot   groot 
kwaad breed   wreed blind   blond 
dood  nat   wit  rood   zoet 
zout  echt   kort  vast   slecht 
defect goed   fout  gezond  vreemd 
snikheet kletsnat  keihard gekruld  beroemd 

Oefening 27  

lopend   uitstekend  vooruitstrevend 
werkend   slapend  hartverscheurend 
ontroerend   stilstaand  haatdragend 
voorbijgaand  rustzoekend verblindend 
neerbuigend  aangetekend oliehoudend 
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Oefening 28 
hart        (lichaamsdeel) hard    (niet zacht) 

hartchirurg hardboard 
hartoperatie hardloop 

hartslag hardhout 
hartklep hardgekookt 

hartkwaal hardhorend 
hartpatiënt hardrijder 

 

Controledictee 2 

1 Die opa is erg oud. 10 Is die som wel goed? 
2 Het eten wordt koud. 11 Nee, hij is fout. 
3 Is dat echt gebeurd? 12 Ze heeft blond haar. 
4 Zit het wel vast? 13 De bel klinkt luid. 
5 Op het ijs is het glad. 14 Wat doet hij vreemd! 
6 Hoe breed is jouw kamer? 15 Ik heb hem laatst nog gezien. 
7 De film duurde maar kort. 16 De film was ontroerend mooi. 
8 Mijn tv is defect. 17 Dat heb je uitstekend gedaan. 
9 Ik vind dat heel triest. 18 Dat was heel oplettend van jou. 
 

Oefening 29  ballet wereld vrucht aanrecht eiland schildpad 

    skelet asfalt cement wijnvat etiket piraat 

Oefening 30  

 

 
gerecht 

 
aambeeld 

 
slagtand 

 
gelaat 

 
pissebed 

 
(broodje met) maanzaad 

 
onkruid 

 
schuit 
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Oefening 31  Vul in d of t.  

Ik ben hier aan de kust. 
Ik loop op het strand. 

Is het water koud? 
De lucht is blauw. 

Er liggen schelpen op de grond. 
In het zand kan ik fijn spelen. 

Ik zie geen boot. 

Ik schrijf met een pen of een potlood. 
Ik schrijf in een schrift. 

Niet met blauw, maar met rood. 
Is mijn pen rond? 

Schrijf ik in het klad of in het net?  
 

Is deze armband rond? 
Kost hij veel geld? 

Het is een mooi sieraad. 
Krijg jij hem van jouw vriend? 

Heeft de edelsmid hem gemaakt? 

 

 

Oefening 32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 24  

 

 

 

 

apart 
fjord  
naald 
vlecht 
ballet 
skelet 
plicht 
straat 
beeld 
moord 
spruit 

 

eland 
vijand 
badmat 
omelet 
spleet 
avond 
waard 
sproet 
klacht 
burcht 
strijd 

piraat 
haard 
arend 
gebod 
biljet 
schuit 
kievit 
etiket 
tablet 
kaart 
koord 
 

Oefening 24

talent 
insect 
misdaad 
sieraad 
asfalt 
cement 
verraad 
ochtend 

mosterd 
leeftijd 
duet 
grot 
vanavond 
schuld 
sufferd 
loket 
 

zwembad 
object 
servet 
armband 
afgrond 
toilet 
boeket 
plint 

 

 



Voor Nederland en Belgiё: 
K2-Publisher B.V.
Prins Hendrikstraat 37
NL-2411 CS Bodegraven

ANTWOORDENBOEK
88970 Hond of kat

Telefoon +31(0)172-61 03 75
Telefax +31(0)172-61 43 96
info@k2-publisher.nl
www.k2-publisher.nl

PagiNa 13 VaN 22

13 
 

Oefening 33   

 

 

 

 

 

 

Oefening 22   

Oefening 34   

brandweerman       vindplaats 
hoofdstad        zandbak 
bloedrood        zendtijd 
rondvaartboot       voetstap 
wildvreemd       luidkeels 
hoofdwond       brandkast 
kunstmest       broodmes 
strandstoel       fruitschaal 
herfstmaand       schatkist 
goedkoop        broodkorst 
badgast        boottocht 

Oefening 35   

      hoofd 

zwart haar    gezicht    blond 

      gelaat    ooglid  

 

mond          tand 

 

 

Oefening 22

kastdeur 
hoofddoek 
rondvaart 
brandweer 
handschoen 
badjas 
tijdschrift 
snertweer 
 
 
 
 
 

sportveld 
spatbord 
wandkleed 
schatkist 
zandpad 
braadworst 
hoofdpijn 
potlood 
 
 
 
 

wandtapijt 
angsthaas 
achtbaan 
strandtent 
postbode 
huidarts 
tandwiel 
naaktslak 
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Oefening 37   
Hij heeft last van zijn hart. Daarom loopt hij niet meer hard. 

Wat doe je? Ik loop op het wad. 

Is de meid aan het stofzuigen? Daar loopt een rode mijt op het hout. 

Ik ga met de pont naar de overkant. De baby weegt drie pond. 

Ik ga de wand verven, want hij is niet mooi meer. 

Ik doe mijn want aan, want ik heb het koud. 

Een rat is een diertje. Hij loopt soms in een draaiend rad. 

Ik zal je een goede raad geven: eet honing uit een raat. 

Als ik hard ren, heb ik soms last van mijn milt. 

Jouw oordeel over hem is niet hard, maar mild. 
 
Oefening 38  Vul de goede letter in. 

     noord kompasnaald 

 

     west                       oost 

 

 

       zuid 

Oefening 39  Welk woord hoort bij het plaatje? 

    

 
gewaad    rechthoek 

 
inhoud   

 
ooglid   

 rietveld  laminaat   

 
potgrond    nijlpaard 
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Oefening 40   

De ridder heeft een zwaard in zijn hand. 

Wist je dat er een zwaardvis bestaat? 

Het lijkt net of er een zwaard op zijn kop is. 

 Soms spoelt er een aan op het strand. 

En wist je dat er een zwaardwalvis bestaat? 

We noemen hem ook wel orka. 

Deze gladiator vecht met een zwaard. 

In zijn hand heeft hij nog een rond schild. 

Controledictee 3 

1 Woon je op een eiland? 10 Ik keek hem in zijn gelaat. 
2 Wie zijn schuld is dat? 11 Dat kwam hard aan! 
3 Een geraamte heet ook skelet. 12 Die meid kan goed voetballen. 
4 Die film gaat over een piraat. 13 Wat heb jij voor gewaad aan? 
5 Je draagt een mooi sieraad. 14 Het ligt op het randje van de 

tafel. 
6 De brandweer was op tijd. 15 Dat is één maatje te klein. 
7 De strandtent was omgewaaid. 16 De vogel bouwt een nestje. 
8 Dat is erg goedkoop. 17 Zij draagt een mandje met brood. 
9 Ik heb een handschoen aan. 18 Ik koop een leuk plantje. 
 

 

Oefening 41   

eind eindje lucht luchtje 

kind kindje puist puistje 

kant kantje pond  pondje 

rand randje pont  pontje 

hart hartje rad  radje 

fluit fluitje rat  ratje 

vracht vrachtje vrucht vruchtje 

vlecht vlechtje test testje 

gracht grachtje nest nestje 

4 Verkleinwoorden 
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Oefening 42  Kijk goed naar de voorbeelden. Vul dan in. 

het gewone woord 
 

het gewone woord 
langer gemaakt 

het verkleinwoord 

vlecht             vlechten  vlechtje 
band          banden bandje 
wond             wonden wondje 
nest             nesten nestje 
draad          draden draadje 
plaat             platen plaatje 
zaad              zaden zaadje 
lijst                lijsten lijstje 
kind            kinderen kindje 
eind             einde eindje 
plant                planten plantje 
naad              naden naadje 
rond               ronde rondje 
 
 

Oefening 43  

pad (weg) paadje mand mandje 

pad (dier) padje kas kasje 

pa paatje kast kastje 

blad blaadje piano pianootje 

gat gaatje graat graatje 

wand wandje graad graadje 

want wantje vat vaatje 

maand maandje maat maatje 

maan maantje naad naadje 
 

Oefening 44  

De sleutel lag op het randje van de tafel. 

Het meisje heeft een vlechtje in haar haar. 

De vogel bouwde een nestje. 

Ga je mee een eindje lopen? 

Het poesje lag in een mandje. 

Kan de verwarming een graadje lager? 
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In deze vis vond ik geen graatje. 

Langs de kust lag een strandje. 

Ik bewaar mijn spullen in dat kistje. 

Ik maak vanmiddag nog een tochtje rond het meer. 

Daar zwemt een eendje. 

Mag ik er nog eentje?  

In haar kamer stond een kastje. 

De tomatenplantjes groeien is een kasje. 

Ik loop over een paadje. 

Ik kijk door een gaatje. 

Op de grond ligt een blaadje. 

Daar speelt een kindje. 

Jij hebt maar een hartje. 

Teken eens een klein rondje. 

Mijn nichtje komt op bezoek. 

Hoe is het met je, oudje? 

In deze vis zit geen graatje. 

Oefening 45   

bekendst bekendste laatst laatste 

intelligentst intelligente beroemdst beroemde 

breedst brede indrukwekkendst indrukwekkende 

oudst oude natst natte 

 

 
Oefening 46  hoofdfiguur hoofdinspecteur   hoofdman  
   hoofdpersoon hoofdcommissaris hoofdmenu  
   hoofdzuster hoofdredacteur  hoofdbewoner 
     

 hoofdklasse hoofdletsel  hoofdbureau hoofdingang
 hoofdletter  hoofdnerf  hoofdoorzaak hoofdrekenen 
 hoofddeksel hoofddoek  hoofdplaats   hoofdsteun 
 hoofdrol  hoofdschotel  hoofdgerecht  hoofdhaar  
 hoofdplaats  hoofdschakelaar hoofdschotel hoofdwond 
 hoofdzaak     

5 Door elkaar 
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Oefening 47 

 1. Hij pleegde de misdaad in de vroege ochtend. 

2. In de avond gaat hij altijd in bad. 

3. Het is zijn schuld dat we niet op tijd waren. 

4. Omdat ik dicht bij de brand stond, voelde ik de hitte op mijn huid. 

5. Op jonge leeftijd speelde hij vaak met zand. 

6. Ik krijg hoofdpijn door die strakke haarband. 

7. Het naambord hing aan de wand. 

8. Er zat veel geld in de brandkast. 

9. Het is goed dat het kind al de krant leest. 

10.Wist je dat een sleutel ook een baard heeft?  

 

 

11. De hond graaft een groot gat in de grond. 

12. Aan de kust ligt een klein strandje. 

13. Is dat de hoofdoorzaak van de brand? 

14. Het meisje heeft een blond vlechtje.  

15. Verf jij met een roller of met een kwast? 

16. Nog één wandje, en dan is de hele kamer geverfd. 

17. Mag ik ook een blaadje? 

18. Ik maakte een tochtje langs de Rijn.  

19. Mijn vader is de hoofdcommissaris in deze stad. 

20. Hij heeft een hartstilstand gehad.  

21. Op het randje van het tafelblad ligt een klein bordje. 

22. Zie je de hoofdnerf van dit blad?  

       zijnerf 
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Oefening 48  bezigheden  dwaasheden  zwakheden   
    mogelijkheden snelheden  slordigheden   

Oefening 49  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Woorden met -heid 

Vader koopt een flinke hoeveelheid  gereedschap. 

Mijn oma heeft veel last van duizeligheid. 

Ik kreeg een rood hoofd van verlegenheid. 

Ik ben eerlijk, ik vertel altijd de waarheid. 

Dat gebeurt bijna nooit. Het is een zeldzaamheid . 

Als ik moe ben, heb ik last van vermoeidheid. 

Weet jij wat er in werkelijkheid gebeurt? 

Als wij vakantie hebben genieten we van onze vrijheid.  

Ik heb nooit zin om iets te doen. Hoe kom ik van mijn luiheid af? 

Ze heeft veel problemen. Ze huilt van narigheid. 

Doe je gordel om, dat is voor de veiligheid. 

Die filmster is een beroemdheid. 

Dat grappige verhaal zorgde voor veel vrolijkheid. 

Dat doe ik gewoon voor de aardigheid. 
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Oefening 50  Vul het goede woord in.  

netjes netheid veilig veiligheid 
doof doofheid hoeveel hoeveelheid 
hees heesheid nieuwsgierig nieuwsgierigheid 
wijs wijsheid hard hardheid 
zuinig zuinigheid gezond gezondheid 
bezig bezigheid verkouden verkoudheid 
vrij vrijheid bekend bekendheid 
 

glad Vanwege de gladheid ging men zout strooien. 

vrolijk De kinderen dansten van vrolijkheid. 

aardig Dat doe ik gewoon voor de aardigheid. 

klein O, het is maar een kleinigheid. 

afwezig Zijn afwezigheid viel wel op. 

deskundig We zijn blij met zijn deskundigheid. 

eenzaam Door zijn eenzaamheid werd hij ziek. 

beleefd Uit beleefdheid brachten wij haar bloemen. 

gezellig Wij zijn hier voor de gezelligheid. 
 

 

Oefening 51  Vul maar in. 

Etenstijd - Het is tijd om te eten. 

Wachttijd - Je moet nog een poosje wachten. 

Koffietijd _ Het is nu tijd om  koffie te drinken. 

   
wintertijd  oertijd laadtijd 

maaltijd  reistijd riddertijd 

elasticiteit broedtijd specialiteit 

7 Woorden met -teit en -tijd 
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levertijd  universiteit sportiviteit 

activiteit  mentaliteit vertrektijd 

speeltijd  nationaliteit elektriciteit 

Oefening 52   

biljarttafel raadsel 
schoonheidswedstrijd tandpasta 
gezondheidstoestand standbeeld 
grondgebied standplaats 
vijfhonderdduizend brandstof 
interlandwedstrijd strandwacht 
watersportgebied koudbloedig 
gezondheidsoord heethoofd 
brandnetelblad rustoord 
zuidpoolgebied wondverband 
woordblindheid hartstilstand 
Noordzeestrand geldvoorraad 
 

hartverwarmend goudvoorraad 
ochtendgewaad houtvoorraad 
Vrijheidsbeeld landbouwzaad 
zeeschildpad heetwaterbad 
windsnelheid wendbaarheid 
vindbaarheid voetbalveld 
wijdverspreid roodgloeiend 
diamantnaald wereldrecord 
koolzaadveld scheldwoord 
noodtoestand bontgekleurd 
broodmaaltijd hoofdmaaltijd 
stadsgebied duizendblad 
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1 Kom binnen, het is etenstijd. 

2 Ik ga op visite voor de gezelligheid. 

3 Hij studeert aan de universiteit. 

4 Ben jij je handschoen kwijt? 

5 Hij heeft een rood hoofd van kwaadheid. 

6 Eens per maand koop ik een blad om te lezen. 

7 Toen ik op de grond viel, had ik een hoofdwond. 

8 Eet je die broodkorst ook op?  

9 Zal ik je een voorbeeld geven? 

10 De roverhoofdman was kwaad. 

11 Wat is de hoofdstad van dat land? 

12 In het oerwoud is een schat gevonden. 

13 Heb jij ook een breedbeeld televisie? 

14 Lust jij ook zoethout? 

15 Dat kindje heeft nog een melkgebit. 

16 Heeft ze ook een blond vlechtje in haar haar? 

17 Ik schoot de voetbal keihard door de ruit. 

18 De kompasnaald wijst noordoost aan. 

19 Op de breinaald zit geen scherpe punt. 

20 
 

Waar ben jij goed in? Wat is jouw specialiteit? 

21 De tv is goedkoop. Toch geeft hij een mooi beeld. 

22 Ben jij de hoofdbewoner van dit pand? 

23 Je hebt de test uitstekend gedaan! 

 

 

9 Eindtoets 

 


