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Kruiswoord

8 Plus Puzzels #4-2012

1 Morgen; Onderwijs; Woonplaats – 2 Uitgestorven loopvogel; Franse 

schilder (1841-1919); Gezwel – 3 Traag; Mikpunt van spot; Bescheiden; 

Groep boeven – 4 Moeilijk te verplaatsen; Beenvocht; Publieke wandel- 

plaats; Griekse liefdesgod; Deel van een krant – 5

Kuifpapegaai – 6 Werktuig; Gewijd gebouw; Langwerpig stuk onbe- 

werkt goud; Poging tot kopen – 7 Symbool voor argon; Stad in Brazilië; 

Japans behendigheidsspel; Letsel toebrengen – 8 Groente; Kunne; 

Internetextensie van Roemenië; Speelkaart; Spaans hapje – 9 Zwem- 

vogel; Proef; Brandstof – 10 Band; Symbool voor broom; Vreemde taal; 

Tv-serie; Vliegtuig – 11 Spaans afscheid; Klinkdicht; Stoere kerel –           

12 Poetsdoek; Deel van een keerborstel; Symbool voor hertz; Echo- 

peiling; Lijst – 13 Afvalhoop; Hondenras; Snelle, korte beweging; 

Voorzetsel – 14 Bezittelijk vnw.; Tennisterm (40-40); Insect; Snelle loop 

– 15 Blindenschrift; Opera van Beethoven; Wending – 16 Draagbare 

computer; Losplaats; Vulkaan op Sicilië; Zangeres van '99 Luftballons'; 

Metaal – 17 Breedvoerig; Soldatenopstelling; Saai; Oud-Noorse don- 

dergod – 18 Franse rivier; Koning in het land der blinden; Verbond –    

19 Snelheidswedstrijd; Schrijver van 'The da Vinci Code' (3,5); Verma- 

ning.

1 Orgaan; Vurige strook; Voormalige Britse premier – 2 Alleenspel; 

Positieve elektrode; Gewicht – 3 Publicatie; Landbouwwerktuig; Stuk 

fruit – 4 Eveneens; Welvaart; Archeologische vindplaats – 5 Luide plof; 

Gebakje; Snoep – 6 Kroatië (op auto's); Wild zwijn; Europa League (afk.); 

Kaasklok – 7 Gehate medemens; Engels gewicht; Spaanse volksheld –   

8 Onvergelijkelijk; Vrouwelijk dier; Onbehouwen; Afrikaans tokkelin- 

strument – 9 Omroep van Studio Sport; Blaasinstrument; Mislukken – 

10 Ver onder het wateroppervlak; Mobiel bericht; Namelijk (afk.); Itali- 

aanse groet – 11 Antwoord; Lidwoord; Avondeten – 12

van handelen – 13 Niet onmogelijk; Waterzoogdier – 14 Overtuigend; 

Oude munt – 15 Alcoholische drank; Heel kleine kledingmaat; Tijd- 

spanne – 16 Hoogschatten; Bevestiging; Spaanse uitroep die oorspron- 

kelijk 'bij Allah' betekent; Griekse oorlogsgod – 17 Kaartspel; Territo- 

rium; Hit van U2 – 18 Nijlreiger; Drinkgerei; Nooddruftig; Europeaan – 

19

20 Omlijsting; Symbool 

voor bismut; Middelpunt; Oosters bordspel – 21 Rookgerei; Achter- 

werk; Bouwsel van bijenwas – 22 Voedsel; Tropische vogel; Volksge- 

noot van Attila – 23 Zure appel; Spaanse schilder (1904-1989); Zang- 

stem – 24 Snoepgoed; Pastabereiding; Lisbloem – 25 Deel van een to- 

neelstuk; Vlugge vaart; Russische politicus (1870-1924).

Frans
eilandje

Vreemde
munt

Type

Drugs-
verslaafde

Russisch
veto

Uitslag

Groet uit
Hawaï

Bezitloos

Aftakking
van de Rijn

Afkomstig
van

Hulde

Nauw
straatje

Varia

Druk

Rashond

Ronde van
Frankrijk

Veredelde
pompelmoes

Nog een
keer

Wind in
Frankrijk

Himalaya-
monster

Britse
conservatief

Plooibaar

Golfterm

Lied

Weekend
(afk.)

Mens (Lat.)

Deel van een
racecircuit

Springstof

Schor

Verzet

Hongaarse
componist

Gordijnstang

Familielid

Kever

Stad in
Rusland

Doelpunt

Sportartikel

Elkeen

IJzerhouden-
de grond

Kretenzische
koning

Amerikaanse
militair

Oosterse
vermicelli

Bewoonde
plaats

Wilde
punkdans

Onervaren

Fraude

Kolossaal

Stad in
Overijssel

Dwaze streek

Plaats

Aanwijzend
vnw.

Informatie-

technologie

Zwitsers
kanton

Erg in
vervoering
brengend

Been-
gewricht

Evangelist

Oude af-
standsmaat

Poolse rivier

Bouw

Japanse
schrijver

Soort beeld

Gracht

Beschermen-

de geleider

Katoenen
weefsel

Apennootje

100 tegen
100

Bijbelse
profeet

Gelofte

Overdosis
(afk.)

Symbool
voor chroom

Hoofdstad
van Senegal

Deel van
een krant

Duitse stad
aan de Rijn

Loofboom

Turks
vleesgerecht

Met name
(afk.)

Zoogdier

Op die wijze

Autoletters v.

Slowakije

Ruiker

Onlangs

Voegwoord

Grondsoort

Lidwoord

Vettige
vloeistof

Plaats in
Gelderland

Acrobatische
sprong

Fun

Wijze van
opstelling

Bergplaats

Werkelijk

Oosters
bordspel

Symbool
voor radon

Kruid

Film van
Spielberg

Frans
eiland

Jaarlijks
te betalen

bedrag

Zweeds raadsel

15
Plus Puzzels #4-2012

zitloos

Wind in
Fran

Himal
mons

Rusland

Plaa
elderland

Bel 088-435 08 00 (lokaal tarief ) of 
ga naar www.abonneeplein.nl/voordeel

en vul de volgende code in: ZHFCD

Bent u een echte puzzelliefhebber? Neem dan nu voor slechts €15 een abonnement op 
Plus Puzzels en profiteer van maar liefst 37% korting op de winkelprijs. Zesmaal per jaar 

kruiswoordraadsels, cryptogrammen, Zweedse puzzels, sudoku’s en nog veel meer 
hersenkrakers op alle niveaus! Bovendien maakt u elke editie kans op fantastische prijzen!

Word nu 
voordelig abonnee!

37%
KORTING

STO_PPZ_PR_2021 taalspecial.indd   1 31-03-2021   15:22

Kruiswoord

8 Plus Puzzels #4-2012

1 Morgen; Onderwijs; Woonplaats – 2 Uitgestorven loopvogel; Franse 

schilder (1841-1919); Gezwel – 3 Traag; Mikpunt van spot; Bescheiden; 

Groep boeven – 4 Moeilijk te verplaatsen; Beenvocht; Publieke wandel- 

plaats; Griekse liefdesgod; Deel van een krant – 5

Kuifpapegaai – 6 Werktuig; Gewijd gebouw; Langwerpig stuk onbe- 

werkt goud; Poging tot kopen – 7 Symbool voor argon; Stad in Brazilië; 

Japans behendigheidsspel; Letsel toebrengen – 8 Groente; Kunne; 

Internetextensie van Roemenië; Speelkaart; Spaans hapje – 9 Zwem- 

vogel; Proef; Brandstof – 10 Band; Symbool voor broom; Vreemde taal; 

Tv-serie; Vliegtuig – 11 Spaans afscheid; Klinkdicht; Stoere kerel –           

12 Poetsdoek; Deel van een keerborstel; Symbool voor hertz; Echo- 

peiling; Lijst – 13 Afvalhoop; Hondenras; Snelle, korte beweging; 

Voorzetsel – 14 Bezittelijk vnw.; Tennisterm (40-40); Insect; Snelle loop 

– 15 Blindenschrift; Opera van Beethoven; Wending – 16 Draagbare 

computer; Losplaats; Vulkaan op Sicilië; Zangeres van '99 Luftballons'; 

Metaal – 17 Breedvoerig; Soldatenopstelling; Saai; Oud-Noorse don- 

dergod – 18 Franse rivier; Koning in het land der blinden; Verbond –    

19 Snelheidswedstrijd; Schrijver van 'The da Vinci Code' (3,5); Verma- 

ning.

1 Orgaan; Vurige strook; Voormalige Britse premier – 2 Alleenspel; 

Positieve elektrode; Gewicht – 3 Publicatie; Landbouwwerktuig; Stuk 

fruit – 4 Eveneens; Welvaart; Archeologische vindplaats – 5 Luide plof; 

Gebakje; Snoep – 6 Kroatië (op auto's); Wild zwijn; Europa League (afk.); 

Kaasklok – 7 Gehate medemens; Engels gewicht; Spaanse volksheld –   

8 Onvergelijkelijk; Vrouwelijk dier; Onbehouwen; Afrikaans tokkelin- 

strument – 9 Omroep van Studio Sport; Blaasinstrument; Mislukken – 

10 Ver onder het wateroppervlak; Mobiel bericht; Namelijk (afk.); Itali- 

aanse groet – 11 Antwoord; Lidwoord; Avondeten – 12

van handelen – 13 Niet onmogelijk; Waterzoogdier – 14 Overtuigend; 

Oude munt – 15 Alcoholische drank; Heel kleine kledingmaat; Tijd- 

spanne – 16 Hoogschatten; Bevestiging; Spaanse uitroep die oorspron- 

kelijk 'bij Allah' betekent; Griekse oorlogsgod – 17 Kaartspel; Territo- 

rium; Hit van U2 – 18 Nijlreiger; Drinkgerei; Nooddruftig; Europeaan – 

19

20 Omlijsting; Symbool 

voor bismut; Middelpunt; Oosters bordspel – 21 Rookgerei; Achter- 

werk; Bouwsel van bijenwas – 22 Voedsel; Tropische vogel; Volksge- 

noot van Attila – 23 Zure appel; Spaanse schilder (1904-1989); Zang- 

stem – 24 Snoepgoed; Pastabereiding; Lisbloem – 25 Deel van een to- 

neelstuk; Vlugge vaart; Russische politicus (1870-1924).

Frans
eilandje

Vreemde
munt

Type

Drugs-
verslaafde

Russisch
veto

Uitslag

Groet uit
Hawaï

Bezitloos

Aftakking
van de Rijn

Afkomstig
van

Hulde

Nauw
straatje

Varia

Druk

Rashond

Ronde van
Frankrijk

Veredelde
pompelmoes

Nog een
keer

Wind in
Frankrijk

Himalaya-
monster

Britse
conservatief

Plooibaar

Golfterm

Lied

Weekend
(afk.)

Mens (Lat.)

Deel van een
racecircuit

Springstof

Schor

Verzet

Hongaarse
componist

Gordijnstang

Familielid

Kever

Stad in
Rusland

Doelpunt

Sportartikel

Elkeen

IJzerhouden-
de grond

Kretenzische
koning

Amerikaanse
militair

Oosterse
vermicelli

Bewoonde
plaats

Wilde
punkdans

Onervaren

Fraude

Kolossaal

Stad in
Overijssel

Dwaze streek

Plaats

Aanwijzend
vnw.

Informatie-

technologie

Zwitsers
kanton

Erg in
vervoering
brengend

Been-
gewricht

Evangelist

Oude af-
standsmaat

Poolse rivier

Bouw

Japanse
schrijver

Soort beeld

Gracht

Beschermen-

de geleider

Katoenen
weefsel

Apennootje

100 tegen
100

Bijbelse
profeet

Gelofte

Overdosis
(afk.)

Symbool
voor chroom

Hoofdstad
van Senegal

Deel van
een krant

Duitse stad
aan de Rijn

Loofboom

Turks
vleesgerecht

Met name
(afk.)

Zoogdier

Op die wijze

Autoletters v.

Slowakije

Ruiker

Onlangs

Voegwoord

Grondsoort

Lidwoord

Vettige
vloeistof

Plaats in
Gelderland

Acrobatische
sprong

Fun

Wijze van
opstelling

Bergplaats

Werkelijk

Oosters
bordspel

Symbool
voor radon

Kruid

Film van
Spielberg

Frans
eiland

Jaarlijks
te betalen

bedrag

Zweeds raadsel

15
Plus Puzzels #4-2012

zitloos

Wind in
Fran

Himal
mons

Rusland

Plaa
elderland

Bel 088-435 08 00 (lokaal tarief ) of 
ga naar www.abonneeplein.nl/voordeel

en vul de volgende code in: ZHFCD

Bent u een echte puzzelliefhebber? Neem dan nu voor slechts €15 een abonnement op 
Plus Puzzels en profiteer van maar liefst 37% korting op de winkelprijs. Zesmaal per jaar 

kruiswoordraadsels, cryptogrammen, Zweedse puzzels, sudoku’s en nog veel meer 
hersenkrakers op alle niveaus! Bovendien maakt u elke editie kans op fantastische prijzen!

Word nu 
voordelig abonnee!

37%
KORTING

STO_PPZ_PR_2021 taalspecial.indd   1 31-03-2021   15:22



3

Ik vint jouw lief
Ik kom uit een echte onderwijsfamilie; mijn vader en moeder 

stonden allebei voor de klas. Hoewel het thuis belangrijk werd 

gevonden dat wij foutloos Nederlands spraken en schreven, 

ging dit mij niet altijd goed af. Wat het extra lastig maakte, 

was het schakelen van het Fries dat ik met mijn vriendjes en 

vriendinnetjes sprak naar het ABN dat op school van mij werd 

verwacht. Vooral de d’s en t’s bleven lang een mysterie dat zich 

maar moeilijk liet doorgronden. Maar toen het kwartje eenmaal 

viel, werd ook meteen een diepe liefde geboren voor alles wat 

met taal te maken heeft.

Onlangs vond ik tijdens het opruimen een tekening van mijn 

jongste dochter, ze moet toen een jaar of zes zijn geweest. 

Met stift stond er groot op geschreven:

Ik vint jouw lief. Ik houw van jouw.

Dan pak je geen rood pennetje, dan smelt je gewoon.

Maar het is natuurlijk altijd leuk om je kennis te testen. Dat 

kan uitstekend met de taalspelletjes in dit magazine. Van 

werkwoordsvormen tot stijlfiguren, van moeilijke woorden tot 

vergeten spreekwoorden.

Weet je het even niet meer? De juiste antwoorden staan 

achterin. Met de spelvaardigheid van mijn dochter is het 

trouwens ook helemaal goed gekomen.

Caroline van der Kooij
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spelling
Weet jij precies  

hoe je dat moeilijke 
woord spelt? Wat 
de regels zijn om 

een werkwoord te 
vervoegen, hoe je  
vaste combinaties  

schrijft en wanneer 

je een hoofdletter  
moet gebruiken?

Woord 
    voor 
Woord
De leukste taalweetjes

60 letters
Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden 

(60 letters!) werd in 2011 in ‘Guinness World Records’ opgetekend als 

het langste Nederlandse woord. 

Merci!
Het	Nederlandse	woordenboek	bevat	veel	woorden	die	we	niet	

meer	ervaren	als	een	vreemde	taal,	maar	die	toch	echt	Frans	zijn.	

Denk	aan	bagage,	bureau,	paraplu	en	jus	d’orange.

Bronnen: taalunieversum.org, Instituut voor de Nederlandse Taal, Wikipedia

Hippopotomonstrosesquipedaliofobie 
betekent: angst voor lange woorden

49.255 bladzijden

Het Woordenboek der 

Nederlandsche Taal, 

kortweg WNT, is een 

historisch woordenboek 

dat de Nederlandse 

woorden van 1500 tot 

1976 beschrijft. Het 

is, gemeten naar het 

aantal pagina’s, het 

grootste woordenboek 

ter wereld met tussen 

de 350.000 tot 400.000 

woorden die verdeeld 

zijn over 43 banden. 

Van achter naar voor
Palindromen zijn woorden die ook van achter naar 

voor leesbaar zijn. Het gaat om woorden waarin 

de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zoals 

meetsysteem, lepel en redder. 

Oudste zin
Het	oudste	Nederlandse	zinnetje	stamt	uit	de	zesde	

eeuw.	Het	staat	in	de	Lex	Salica,	de	Latijnse	bena-

ming	voor	de	Salische	Wet,	en	luidt:	Maltho	thi	afrio	

lito.	Betekenis:	Ik	zeg:	ik	laat	je	vrij,	horige.

Isogram gezocht
Een woord waarin elke letter 

maar een keer voorkomt heet 

een isogram. Hoe langer het 

woord, hoe kleiner de kans 

dat het een isogram is. Er 

bestaan echter wel lange 

isogrammen. Filmproducent 

bijvoorbeeld. Ook het woord 

verontschuldig is er een.

Woord van het jaar
Anderhalvemetersamenleving	is	

gekozen	tot	Woord	van	het	jaar	2020.	

De	term	kreeg	29,8%	van	de	stemmen	

en	won	overtuigend	van	fabeltjesfuik	

(11%)	en	viruswappie	(10,6%).

Tittel
Ja echt, zo heet 

het puntje op de 

letter i of j!

6
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Gelukkig werd zij eraan .......... 

dat het tijd was om te gaan.

	herinnert	

	herinnerd

	herrinnert	

	herrinnerd	

Wie alles goed .......... zal daar

zeker de vruchten van plukken.

	bijhoud

	bijhoudt

Het is mij onduidelijk waarom 

iedereen de nieuwe chef ............

	bejubelt

	bejubeld

De docent .......... mij om de opzet 

van mijn werkstuk al in te leveren.

	verplichte

	verplichtte

Mijn foto’s op Facebook worden

altijd door veel mensen ............

	geliket	

	geliked		

	gelikt	

	gelikedt

............ je docent altijd alle vragen 

binnen drie werkdagen?

	Beantwoord

	Beantwoordt

Wie veel ........... heeft, heeft   

meestal ook veel te vertellen. 

	gereisd

	gereist

Het is de bedoeling dat je alle 

mensen persoonlijk .............

	benaderd

	benaderdt

	benadert

Volgens de laatste peilingen 

............ die nieuwe stadspartij 

op een overwinning af. 

	stevend

	stevendt

	stevent

Geldt voor hem nog steeds dat hij 

zich tegen alles aan ............?

	bemoeit

	bemoeid

Werkwoorden
Kruis de juiste werkwoordsvorm aan

Mijn docent .......... het geen 

probleem dat ik in mijn voorstel 

nog iets wilde aanpassen.

	vond

	vondt

........... jou ook zo vaak gevraagd 

om een uurtje over te werken?

	Word

	Wordt

Omdat hij te weinig tijd aan die 

opdracht ............ heeft, bestaat de 

kans dat hij alles opnieuw moet 

doen.	

	besteed

	besteedt

Het te ............ aantal uren had hij 

bij lange na niet volgemaakt.

	bestede

	besteedde

	besteden

Omdat het veel geld zou .........., 

voldeed hij niet aan het verzoek. 

	kosten

	kostten

.......... nu de vragen in goed 

Nederlands.

	Beantwoord

	Beantwoordt

Waarom .......... je dat hij jou 

bedriegt?

	vermoed

	vermoet	

	vermoedt

Heb je de servicedesk gebeld 

of heb je ..........?

	ge-e-maild

	geë-maild	

	ge-emaild	

	geëmaild

  
Een wantrouwige man als ik 

.......... niet zo snel verliefd.

	wordt

	word

Het geweerschot .......... nog lang 

na tussen de bergen.

	echode

	echoode	

	echo’de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Zelfstandig 
Omcirkel in deze zinnen alle 

naamwoorden

1. Ik	heb	een	kat.

2.	Ga	jij	naar	Utrecht?

3.	Ik	stap	in	de	bus.

4. Petra	loopt	daar.

5.	Wie	is	de	nieuwe	juffrouw?

6. Spruiten	zijn	vies.	

7. Het	lied	is	prachtig.

8.	Ik	ken	alle	namen.	

9. Ik	ben	gek	op	boeken.

10. Klaas	praat	graag.	

11. Mijn	nieuwe	racefiets	zet	ik	altijd	in	de

	 fietsenstalling.

12. In	de	dierenwinkel	zag	ik	een	klein	poesje.	

13.	Gerard	zit	op	school	in	Rotterdam.

14. Dat	lieve	hondje	is	van	die	mevrouw	aan	

	 de	overkant.

15. Ylvie	Gerritsma	vertelt	in	haar	boek	over	

	 haar	werk	in	het	parlement.

16.	Parkeren	aan	een	gracht	in	Amsterdam	is	

	 niet	zonder	gevaar.

17. Het	afscheidsfeest	zal	tot	twaalf	uur	

	 duren.

18. Nederland	heeft	een	van	de	stabielste	

	 economieën	ter	wereld.

19. Donderdagavond	stond	een	zeer	heldere	

	 ster	aan	de	hemel	te	stralen.

20. Karin	Bloemen	geeft	daar	een	voorstelling	

	 op	dit	moment.

Twijfelwoorden
Kruis aan wat het juiste woord 
is op de open plek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.... aanleiding van dat ongeluk heeft 

de politie maatregelen getroffen. 

	Na

	Naar

De buurman pakte .... bal af.	

	hen

	hun

Wanneer krijgen we dat geld terug 

van ..........?

	jou

	jouw

Het hogedrukgebied .......... boven 

Frankrijk ligt, komt naar het 

noorden.

	dat

	wat	

	die

Wat bezielde ... om dat te doen?

	hun

	hen

Na lang vergaderen heeft 

het bestuur .......... plannen 

gepubliceerd.

	zijn

	haar

…… alle waarschijnlijkheid is zij 

een natuurlijke dood gestorven.

	Na

	Naar

Ik regel dit in ….. aller belang.

	jou

	jouw

	u	

	uw

Hij feliciteerde ... met ... 

nominatie. 	

	hun,	hun

	hen,	hun

	hen,	hen

	hun,	hen

Het slechte weer ... wij 

verwachtten, bleef uit. 

	die

	wat

	dat

	wie
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Dit soort dingen kun jij veel 

beter ...........

	als	ik	

	dan	ik

	dan	mij	

	als	mij

Ik zal het ... de volgende keer 

zeker geven.

	hen

	hun

Er is iets .... je me niet 

verteld hebt.	

	dat

	die

	wat

	wie

De buren kunnen niet op 

onze kat passen, wij gaan in 

dezelfde week op vakantie 

...........

	als	zij

	als	hun	

	dan	hen	

	als	hen

.... verloop van tijd moeten 

de rookkanalen gereinigd 

worden.

	Na

	Naar

11
 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hij heeft …. jas naar de 

garderobe gebracht.

	jou

	jouw

	u

Het werk .... hij op 

zaterdagmiddag bij de 

supermarkt doet, levert niet 

veel op.	

	die

	wat

	dat

	wie

Wij hopen dat het goed gaat 

met ... in die nieuwe stad. 

	hen

	hun

Het schilderij .... je hebt 

opgehangen, hangt scheef.	

	die

	dat

	wat

	wie

… interesse voor die muziek 

werd gewekt door mijn vader.

	Hen

	Hun

12 13

1.	We hebben een ................... in het 

  centrum.

	eensgezinswoning	

	eengezinswoning

	eensgezindswoning

2. De laborant doet elke dag 

 heel ................ zijn werk.

	concentieus	

	consciëntieus

	conscencieus	

	consensieus

3. Wil je dit werkstuk voor mij ............. 

 op geel papier?

	kopiëren

	copiëren	

	kopieëren	

	copieëren

4. Een ............... is een gedicht van vijf 

 regels.

	limmerick	

	limerik	

	limmerik

	limerick

5. De gebakken vis is extra lekker met 

 ....................

	ravigotsaus	

	ravigotesaus

	ravigôtesaus	

	ravigottesaus	

6. Het beschadigde schilderij werd

  ................. gerestaureerd.

	munitieus	

	minutieus	

	minitieus

Welk woord past in de zin 
én is juist gespeld?

  hoe noem
   je een   
  gedicht 
   van vijf   
   regels?

Weetwoorden
Twijfelwoorden

7. Hij volgt een managementopleiding

 en is nu ............. in een hotel.

	stagiaire	

	stageair	

	stagiair

	stageaire

8. Mijn buurman is ................. bij de 

 politie.

	comissaris	

	commissaris

	commisaris	

	comisaris

9. Zij heeft een negatieve ............... en

 dit kan problemen opleveren tijdens

 de zwangerschap.

	resusfactor

	rhesusfactor	

	resisfactor	

	rhesisfactor
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10. Ik heb mijn ogen laten testen bij de 

 ...........

		 opticien

		 opticiën

11. Deze literatuurprijswinnaar is een

 poëet ...........

		 pursang	

		 puursang

		 pur	sang

		 puur	sang	

12. Op zo’n ......... feest kun je niet 

 in een gescheurde spijkerbroek

  verschijnen.

		 chique	

		 chicque	

		 chic

		 chick

13. Het is .......... om te zien hoe de apen 

 zich met elkaar vermaken. 

			amussant

			amuzant

			ammusant

			amusant

14. Dit keer speelde de jongste ............. 

 van het gezelschap de hoofdrol. 

			actrize

		 actrise

		 actrice

		 actrisce

15. Hij was ......... op school omdat hij 

 naar het ziekenhuis moest. 

		 abcent

		 absent

		 abscent

		 abzent

     In het 
     museum   
   waren 
     twee .....        te zien

16. In het museum waren twee ....... te 

 zien.

		 sfinxcen

		 sfinccen

		 sfinxen

17. Tijdens het toneelstuk was 

 ook voor het publiek de ............ 

 duidelijk te horen. 

		 soufleur

		 souffleur

		 souvleur

18. Ze moesten halsoverkop hun ….....… 

 sluiten.

		 etablisement

		 etabblissement

		 etablissement

19. Op latere leeftijd begon ze zich te 

 gedragen als een .........

		 kenauw

		 kenau

		 kennau

20. Na die aanvullende opleiding heeft 

 hij snel ........... gemaakt binnen het 

 bedrijf. 

		 carriere

		 carriêre

		 carrière

		 karriere

Weetwoorden

Antwoorden op blz. 112



16 17

Elke ............ wordt hier het vuilnis opgehaald.

 maandag

 Maandag

In het stadsdeel ............ zijn de huren flink gestegen.

 Amsterdam-Zuid

 Amsterdam-zuid

Nadat zij alle argumenten had aangehoord, reed de 

manager weg in haar .....

 Fiat

 fiat

De tekst op het ....... was wel enigszins beledigend.

 T-shirt

 t-shirt

Zo zeggen ze gedag op z’n ............

 Brabants

 brabants

Alles wat onze ........ zegt en doet, valt onder de 

ministeriële verantwoordelijkheid. 

 koning

 Koning

De kinderen bakken elk jaar op ............ een taart.

 Vaderdag

 vaderdag

............ begin ik pas om acht uur.

 ’s Avonds 

 ’S avonds

Hoeveel ......... heeft dat je gekost?

 euro

 Euro

Met dat donkere haar ziet ze er wel een beetje ....... uit.

 spaans

 Spaans

Hij is al bijna elf jaar ................... van Amersfoort.

 burgemeester

 Burgemeester
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hoofdletters
Schrijf je deze woorden met 
hoofdletters of niet?

Als ondernemer ben je niet automatisch .....-plichtig.

 btw

 Btw

 BTW

Vanwege het mooie weer gaan de meeste mensen in de 

vakantie naar ......

 het Zuiden

 het zuiden

Iemand uit Palestina noemen we een ........

 Palestijn

 palestijn

In de ....... was het heel normaal dat kinderen bier dronken.

 middeleeuwen

 Middeleeuwen

Ook de lijsttrekker van de ...... nam deel aan het debat.

 PVDA

 PvdA

 pvda

De brief was gericht aan ...................

 mevrouw van der Kooij

 mevrouw Van der Kooij

 mevrouw Van Der Kooij

................. werden ziek van het bedorven vlees.

 23 Mensen

 23 mensen 

De aanhef van haar bericht luidde: ……......…..

 geachte Redactie

 Geachte Redactie

 Geachte redactie

Een van de winnaars was ………......…..

 de heer B. van der Plas

 de heer b. van der Plas

 de heer B. Van der Plas
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1.  Dit formulier moet je .............. bij je

 hebben.

		ten	allen	tijden	

		ten	alle	tijden	

		ten	aller	tijde

		te	allen	tijde

2.  Ook politiemensen zijn ............ ziek.

		bij	tijd	en	wijlen	

		bij	tijd	en	wijle

		bij	tijd	en	weile	

		bij	tijd	en	weilen

Vaste combinaties
Kruis aan wat de juiste schrijfwijze 
is van deze uitdrukkingen

Bekruipt je tijdens 

het lezen soms 

het gevoel: hier 
klopt iets 
niet? In de 
volgende zinnen 

zit inderdaad 

een fout. 

Zoek de fout

  het is 
     toch   
   van ......
 gekke wat    zij doen

3.  Het was fijn om u eindelijk eens 

 ................ te ontmoeten.

		in	levende	lijve	

		in	levende	lijven	

		in	levenden	lijven

		in	levenden	lijve

4.  Dit gesprek ging helaas wel .............. 

 de lunchpauze.

		tenkostte	van

		ten	kostte	van	

		ten	koste	van

		tenkoste	van	

5.  Stuur het pakje maar ...... attentie 

 van de directeur.

		te

		ten

		ter

6.  Om zoiets voor elkaar te krijgen,

 moet je van ........ huize komen.

		goede

		goeden

		goeder

7.  Het is toch van ... gekke dat 

 niemand daarop wordt 

 aangesproken?

		der

		den

		deAntwoorden op blz. 112



1. Aan de hand van eerder bepaalde criteria’s werden de aspirant-leden geballoteerd.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

2.	 De recidivist leidde uit de blik van zijn raadsheer af dat een zware straf 

 onontkomelijk was.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

3.	 Volgens een woordvoerster van het ministerie waren alle subsidiepotjes 

 voortijdig opgesoepeerd.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

4.	 De boze agrariër heeft met een bulldozer de begroeiing in de tuin van de 

 buurman platgewalsd.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

5.	 De dierenliefhebster was zo gehecht aan haar hazewindhond, dat zij hun 

 verbindtenis notarieel liet vastleggen.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

6.	 De avant-gardistische componist had het wiegeliedje opnieuw toongezet 

 voor autoclaxons en pannendeksels.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

7.	 Omdat het leven in het steppegebied uitzichtsloos was, overschreed hij per 

 autoped illegaal de grens.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

8.	 Als jongste van de accountmanagers zijnde had hij het op het hiërarchisch 

 ingestelde reclamebureau zwaar te verduren.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

9.	 De autoritaire hoofdcommissaris had op zijn eigen irritante puberkinderen 

 maar weinig overgewicht.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

10.	De gefêteerde concertpianiste werd paranoia van de voortdurende pesterijen 

 van de cellisten.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

11.	 De trompettisten van het fanfarekorps waren door de ijzige kou zo verkleund 

 dat zij huiswaarts gingen.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

Waar zit de fout?

12.	 Dankzij de mascotte trok de aanvoerster van het hockeyelftal bij loting altijd aan 

 het rechte eind. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

13. Met gefronsde wenkbrauwen keken de dreumesen naar het verjaardagscadeautje 

 van de opa’s en oma’s.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

14. De feeërieke kerstverlichting in de nauwe middelleeuwse steegjes bestond vreemd   

 genoeg uit spaarlampen.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

15. De correspondent verhaspelde twee zegswijzen en maakte er zo een schitterende   

 contanimatie van.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

16.	 De sjamaan was bij die stam zo populair dat zijn beeltenis op de totumpaal was 

 afgebeeld.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

17. De nooddruftige sollicitant was radeloos, maar de personeelschef kon hem nog 

 geen uitsluiting geven.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

18. De door de brand al onthutste technici waren nog verbouwereerd toen de 

 regisseur van de torenhoge ladder viel. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

19. De vroedvrouw in spee moest onverrichter zake terugkeren omdat zij haar 

 stethoscoop vergeten was. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

20. Hippy’s, anarchisten en vogels van diverse pluimage scandeerden 

 maatschappijkritische leuzen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

 Wa
ar
zit
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 ut

 

20 21



 Wa
ar
zit
de
  fo
 ut

21. De data in de computer van de verzekeringsadviseur bood geen houvast aan de

 accurate accountant.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

22. De geïnviteerde gastronomen beaamden unaniem dat het uitgelezen banket

 proefde naar meer. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

23. Toen de dominee opbiechtte paragnosten te frequenteren, waren alle ledematen

 van de kerk verbijsterd. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

24. Na de processie meldden veel bedevaartgangers zich vanwege een

 wierrookvergiftiging bij de ambulancepost. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

25. De grap van de capabele gouverneur veroorzaakte veel hilariteit tussen zijn    

 ambtgenoten. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

26. De vredelievende reus delfde vaak het onderspit in discussies met de 

 wreedaardige pygmeën.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

27. De grafica vertoonde driedimensionele beelden van een buitenissige figuur op

 haar beeldscherm. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

28. De detailhandelaar verzocht de etaleuse om hem te willen helpen met de

 decoratie van zijn vitrine. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

29. In de botanische tuin van de judoka stonden onder meer eucalyptussen en

 cypressen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

30. De neurotische passagier vroeg de geïrriteerde stationschef uitentreure naar

 het juiste perron. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

31. Op het enquêteformulier dient men met een balpen onder meer de

 geloofsovertuiging aan te kruizen.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

32. Deze contreien zijn door de fascinerende vegetatie bijzonder geschikt tot 

 plantkundig onderzoek. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

33. De kameraadjes van de identieke tweeling kregen op het partijtje kersevlaai 

 met vruchtensap. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

34. Hij zweefvliegde boven het wijdse landschap en genoot van het fascinerende

 panorama. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

35. Mijn oudtante liet het met bessenjenever gevulde karaf in stukken vallen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

36. Een van haar hobby’s was reizen met een OV-chipkaart op jacht naar

 memorabillia. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

37. Na negentien jaar nam de pastor afscheid van zijn parochie en ging hij met

 emiraat.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

38. De reizigster maakte geen aanstalte om de stationsrestauratie te verlaten. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

39. In de rozetuin waren verschillende kleuren op verrassende wijze gecombineerd. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

40. De haren rijsden hem te berge toen hij zag wat zijn eigengereide neef had

 uitgespookt. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

Waar zit de fout?
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  Mmm,
goulash-
  kroketjes
 & pastiche-
nootjes

52. In sommige gedekoloniseerde gebieden wordt nog steeds een eenpartijenstelsel 

 gepropageerd.  

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

53. De architect overreed de gemeente gisteren om in de verbrede straat verlichte

 plantenbakken te plaatsen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

54. De kelner raadde de lamsragout aan, maar zij prefereerde liever de koteletten

 met frambozencompote.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

55. Omdat men de patiëntengegevens vliegensvlug nodig had, heeft hij de informatie

 gefaxed. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

56. De eenmansactie van de fanatieke activiste richtte de reputatie van de politicus

 ten gronde. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

57. Sta mij alsjeblieft toe jou nog eenmaal gepassioneerd te mogen omhelzen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

58. De politica verwachtte dat regulierende heffingen het milieu ten goede zouden 

 komen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

59. De rancuneuze potentaat had geen mededogen met de godvruchtige monnikken.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

60. De golfer verwenste hardgrondig de motorduivels die over zijn terrein hadden

 gecrost.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

Waar zit de fout?

41. De betalingsopdracht aan het electriciteitsbedrijf bleek in het ongerede te zijn

 geraakt. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

42. De computerprogrammeur was dol op het maken van cryptogrammen en

 annagrammen gedurende de avonduren. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

43. Omdat de hondentrimster net gelunched had, wachtte zij nog even met haar

 dagelijkse rondje joggen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

44. Op de afscheidsreceptie sprak de geëmotioneerde jubilaresse enkele

 behartenswaardige woorden. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

45. De energieke hobbyist overwoog de stijlen van de eikenhouten deur te bijtsen. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

46. Het bittergarnituur bestond uit goulashkroketjes, plakjes cervelaatworst en    

 pastichenootjes. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

47. Voor informatie over toeristische attracties kunt u zich het best wenden naar

 een verkeersbureau. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

48. De heteluchtballon steeg langzaam omhoog voor het oog van de duizendkoppige   

 menigte.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

49. Het onbetaamlijk gedrag van de bewindsvrouw werd door alle

 gemeenteraadsleden veroordeeld. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

50. De helft van de elektrotechnische bedrijven gingen tijdens de recessie failliet. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

51. De festiviteiten ter ere van het kampioenschap namen zoals gewoonlijk plaats  

 in de dorpsschool. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

24 25



27

lAN
GE
ZI
N
NEN

lange zinnen

Langdradig is 
niet altijd beter, 

maar in dit geval 

wel. Maak steeds 

van de twaalf 

willekeurige woorden 

een zin en zoek de 

beste (langste!) 
oplossing.

61. Het onverwachte bericht van het faillissement bedorf de sfeer van het    

 personeelsavondje. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

62. De hardnekkige guerrillastrijder moest ten lange leste zwichten voor de    

 overmacht. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

63. De conservatieve ambtenaar was toch bereid om de verbintenis tussen de twee

 lesbiënnes te sanctioneren. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

64. De rijkdom van geïndustrialiseerde landen staat in schriel contrast met de    

 armoede elders. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

65. De nieuwe generatie leerlingen heeft zijn eigen interpretatie van de     

 milieuproblematiek. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

66. De veiling kreeg een tumulteus slot toen twee kunsthandelaars slaags raakten. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

67. De kokkinnen van twee concurrerende cafetaria stalen elkaars recepten. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

68. Als je blijft ginnegappen stoot dat de rector ongetwijfeld tegen het hoofd. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

69. Op instagnatie van haar vriend verkleedde de mannequin zich tienmaal daags. 

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:		

70. De geëmancipeerde barones pleitte voor de gelijkberechting van man en vrouw.

	 Dit	is	de	fout:																																																																			Zo	is	het	goed:	

Waar zit de fout?
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1.  Deze zomer hadden wij de parasol echt  

 nodig tegen de hete tropenzon.

 Hyperbool

 Pleonasme

 Contaminatie

2.  Vanwege de vogelgriep wordt dit   

 kippenbedrijf geruimd. 

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

3.  Hoe je het ook wendt of keert, dit   

 bestuur bestaat bij gratie van leugens  

 en bedrog.

  Pleonasme

  Contaminatie

  Tautologie

4.  Die lange slungel stoot regelmatig zijn  

 hoofd.

  Contaminatie

  Tautologie

  Pleonasme

5.  Dit bedrijf behoort al jaren tot een van  

 onze beste klanten.

  Pleonasme

  Tautologie

  Contaminatie

6.  Wat zit je nou te zaniken en te zeuren?

  Hyperbool

  Pleonasme

  Tautologie

7.  DNA-onderzoek heeft uitgetoond dat 

 hij betrokken is bij de moord op zijn  

 huishoudster.

 Tautologie

 Pleonasme

 Contaminatie

8.  Na de heftige ruzie was het opeens weer  

 pais en vree tussen de vriendinnen.

 Tautologie

 Pleonasme

 Eufemisme

9.  Vandalisme tiert welig hoogtij in die  

 verpauperde buitenwijken.

 Pleonasme

 Tautologie

 Contaminatie

10.  Ik heb eeuwen op je staan wachten.

 Hyperbool

 Contaminatie

 Tautologie

11.  Momenteel zit ik tussen twee banen in. 

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

12.  “De onderste steen moet uit de kast”, 

 zei de rechercheur die de moordzaak

 onderzocht.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Tautologie 

13.  Deze verlegen stotteraar was de spil in  

 het web van een criminele organisatie.

 Pleonasme

 Contaminatie

 Eufemisme

14.  De gele zonnebloemen maken de kamer  

 veel gezelliger.

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

15.  Heb jij toestemming om die brieven aan  

 de minister te mogen aanbieden?

 Pleonasme

 Contaminatie

 Tautologie

16.  Laten we snel een cafeetje zoeken om 

 iets te drinken, ik sterf van de dorst.

 Hyperbool

 Pleonasme

 Contaminatie

17.  Oost, west, thuis tikt het klokje 

 het best. 

 Pleonasme 

 Contaminatie 

 Hyperbool

18.  Vermoedelijk moeten de leerlingen

  morgen misschien toch naar school. 

 Pleonasme 

 Hyperbool

 Tautologie 

19.  Wij hebben ook zo’n houten boomstam  

 in de voortuin. 

 Pleonasme 

 Hyperbool

 Tautologie 

20.  Als ik vanmiddag thuiskom, ga ik dat  

 meteen nachecken.

 Pleonasme 

 Contaminatie 

 Tautologie 

21.  Zij is heel wat zwembandjes kwijt.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Tautologie

22.  Hij moet niet meer zoveel hooi op zijn  

 schouders nemen. 

 Pleonasme 

 Contaminatie 

 Eufemisme

23.  Die plakkerige kauwgom zit al   

 dagen onder de tafel. 

 Pleonasme 

 Contaminatie 

 Tautologie 

24.  Dat is een vaste standaarduitdrukking  

 voor die beroepsgroep.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie
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25.  Op de vlakke, gladde Kloosterwiel was  

 het prachtig schaatsen.

 Tautologie

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

26.  Dit is nu reeds de derde keer dat we al  

 zo vroeg naar huis mogen.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

27.  Na de uitkomst van het onderzoek   

 voelde hij zich misleid en bedrogen door  

 zijn manager.

 Eufemisme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

28.  Kwaadwillige laster veroorzaakt veel  

 verdriet.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

29.  Ons beleid in de gezondheidszorg is een  

 gevolg van de terugtredende overheid. 

 Eufemisme

 Pleonasme

 Contaminatie

30.  “Nee, nee en nog eens nee”, riep de   

 leraar tegen de klas.

 Eufemisme

 Tautologie

 Onjuiste herhaling

31.  Ook het verplichten van winterbanden  

 kan niet voorkomen dat er geen  

 ongelukken meer tijdens sneeuwval 

 zullen gebeuren. 

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

 Hyperbool

32.  Gerrit heeft vannacht ongewenst bezoek 

 gehad…

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

33.  Aan dat gedrag van die jongen erger ik 

 me aan.

 Tautologie

 Hyperbool

 Onjuiste herhaling

34.  Vanwege een wisselstoring hebben

 reizigers richting Den Haag te maken 

 met extra reistijd.

 Eufemisme

 Pleonasme

 Contaminatie

35.  Hij werd met veel pracht en praal 

 begraven.

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

36.  Vanwege familieomstandigheden was 

 hij niet in staat te kunnen komen.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Contaminatie

Op de vlakke 
       gladde  
Kloosterwiel 

                       was het 
   prachtig 
schaatsen

Kruis aan welke stijlfiguur 
hier wordt gebruikt
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37.  Ik doe dat niet en ik heb er ook 

 geen zin in.

 Tautologie

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

38.  Wij waren gisteren bijna verdwaald in 

 die grijze mist.

 Pleonasme

 Hyperbool

 Tautologie

39. In haar kerstboodschap heeft de 

 koningin de wens geuit met haar zoon 

 op reis te willen gaan.

 Pleonasme

 Eufemisme

 Tautologie

40.  Zij kenden daar heg noch steg.

 Hyperbool

 Pleonasme

 Tautologie

41.  Hij zal moeten proberen te voorkomen

  dat dat zich niet herhaalt.

 Pleonasme

 Hyperbool

 Tautologie

42.  Had je ons niet vooraf kunnen 

 waarschuwen voor de gevolgen?

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Hyperbool

43.  Dat weet hij wis en waarachtig wel.

 Pleonasme

 Contaminatie

 Tautologie

44.  Aan het eind van de voorstelling daalde

 het gordijn langzaam naar beneden.

 Pleonasme

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

45.  Deze wijk heeft te maken met 

 probleemjongeren. 

 Eufemisme

 Pleonasme

 Tautologie

46.  Als we niet langer gaan werken dan

 lopen de pensioenen in gevaar.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

47.  Ik heb me kapot gelachen toen Tim 

 voorover in het water kukelde.

 Hyperbool

 Contaminatie

 Tautologie

48.  Ik heb er nooit geen zin in om naar een 

 concert van klassieke muziek te gaan.

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

 Hyperbool

49.  Hij moest het profielwerkstuk helemaal  

 overnieuw doen.

 Tautologie

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

50.  Al op de lagere school had hij de   

 toekomstdroom later leraar te worden.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

51.  Ben je bereid om aan die demonstratie  

 mee te willen werken?

 Pleonasme

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

52.  Op zo’n nare opmerking heb ik niets op  

 te zeggen.

 Pleonasme

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

53.  Uw zoon heeft een heel eigen manier  

 van communiceren met de docent.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Tautologie

54.  Vanzelfsprekend zal ik dat werk   

 natuurlijk wel nakijken.

 Eufemisme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

55.  Sven Kramer was weer heer en meester  

 op de tien kilometer.

 Pleonasme

 Hyperbool

 Tautologie

56.  In het voorjaar zie je soms die vogel  

 hier een enkele keer vliegen.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

57.  Ik had niet verwacht dat over zoiets  

 iemand zo kwaad over kan worden.

 Pleonasme

 Eufemisme

 Onjuiste herhaling

58.  Hoe durft hij te ontkennen dat hij niets  

 met de zaak te maken heeft?

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

59.  De Duitsers waren in 1940 in ons land  

 niet welkom.

 Eufemisme

 Pleonasme

 Contaminatie

60.  Zijn woning lag eenzaam en verlaten in  

 het Twentse land.

 Tautologie

 Contaminatie

 Onjuiste herhaling

46

Wij waren 
   gisteren bijna 
  verdwaald  

      in de grijze 
                 mist

Kruis aan welke stijlfiguur 
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61.  De gemeente Rotterdam is van plan

  om inactieven in te zetten in de 

 tuinbouw in het Westland.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Tautologie

62.  Dat heb ik je nu al tienduizend keer   

 gezegd.

 Hyperbool

 Pleonasme

 Tautologie

63.  Het scheelde een haartje of het was   

 bijna fataal afgelopen.

 Pleonasme

 Eufemisme

 Tautologie

64.  Volgende week wordt onze poes   

 geholpen, zodat ze niet meer zwanger  

 kan raken.

 Eufemisme

 Contaminatie

 Tautologie

65.  Nooit en te nimmer doe ik daar nog aan  

 mee.

 Eufemisme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

66.  De palen van de brug zijn gemaakt van  

 keihard beton. 

 Pleonasme

 Tautologie

 Contaminatie

67.  Na die ellenboogstoot bleef het rode  

 bloed maar uit de hoofdwond lopen.

 Pleonasme

 Tautologie

 Contaminatie

68.  Na die nacht in de buitenlucht waren

 al hun dekens bedekt met een koude

 ijslaag.

 Pleonasme

 Hyperbool

 Tautologie

69.  Niets maar dan ook niets wil ik meer  

 met hem te maken hebben.

 Pleonasme

 Hyperbool

 Onjuiste herhaling

70.  Het is niet verwonderlijk dat ik zo’n  

 klein detail over het hoofd zag.

 Pleonasme

 Dubbele ontkenning

 Tautologie

                                                        Antwoorden op blz. 116
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Het is soms even zoeken: welk woord 
kan achter het eerste woord worden 

geplakt, maar vormt ook samen met het 

laatste woord een bestaand woord?

woordritsen
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kruid   lak

edel   koud

koud   doop

doop   woord

woord   mest

mest   stapel

hagel   tand

tand   waren

waren   meester

meester  kamp

kamp   water

geiten   schaaf

kussen    pand

stoom   jaar

met   moes

foto   werk

douche   rails

fruit   dier

dames   pijn

kust   roman

aal     tuin

donder    blad

paarden   deling

reken   olie

woord   bloem

veld   veld

boter   lap

rogge   nodig

regen   zak

veel   gister

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

school   vrees

buik   massa

toon   punt

noten   geleerde

zee   ook

kant   dienst

groot   waterval

thee   goed

sport   plein

huis   wal

poes   hebben

bier   spreker

bad   zuiger

haven   orgel

merg   been

wagen   beeld

plas   radio

gas   post

half   vat

klok   kachel

stop   papier

baan   poging

koos   bord

genade   land

compost  vol

smaak    wolk

ham   vader

zieken   water

krijt   wand

boter    motief

13

14

15

16

17

18

 woo
rdri
 tsen 

weg   zender

schroef   glas

borg   gordijn

familie   heuvel

hoofd   gevecht

klomp   afdruk

hand   koning 

vlees    d’orange

oven   maken

box   ezel

dood   terecht

kanaal   buis

hard   skelet 

kasteel   kabouter

proef   netje

groei   onderzoek

vezel    label

winkel   functie

ander   meren

opslag   vervanger

beurs   wacht

hotel   heer

kleur    dom

vraag   leraar

hoofd   bedrijf

eind   bezoek 

maandag  zon 

lucht   klok 

kraam   dal 

afval   muis 

boter   lap 

slaap   meisje 

appel   uit 

pinda   plank 

bak   worp 

huis   er 

rogge   nodig 

regen   zak 

veel   gisteren 

vast   eren 

voet   verlies 

al    heel 

wagen   te 

boom   maat 

tot   glad 

buik   massa 

lust   dame 

eigen   ring 

lak   tuin 

verlies   bode 

bitter   let 

water   loos 

uur   overleg 

tegen   deren 

zadel   pan 

lief   gen 

af    gips 

was   koop 

leer   aard 

trek   naald 

19

20

21

22

23

24
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tussen   land 

brand   vaart 

aan   nemen 

rijst   antenne 

aard   gebak 

pret   post 

flauw   ring 

ban   moes 

zee   halm 

beneden  mus 

brood   scherp 

kussen   hamer 

kom   kamer 

fondue   karton 

zee   punt 

motor   mat 

erwten   lepel 

dames   shirt

brom   tuig 

gras   plankje 

kussen   pand 

stoom   jaar 

met   maal 

foto   werk 

douche   rails 

fruit   dier 

dames   pijn 

deur   ras 

kust   roman 

brand   signaal 

klooster   dienst 

start   gaaf 

draai   werk 

muizen   geest 

krenten   beleg 

plezier   vergunning 

ijs    klauw 

stink   vriendelijk 

pan   concert 

stoep   pak 

stoel   laken 

mak   vers 

kaars   therapie 

links   beentje 

doof   lood 

met   bes 

bouw   bouw 

rap   land 

voor   woord 

kogel   bui 

droom   doel 

klaar   kant 

knip   schaar 

knip   punt 

bad   zuiger 

kaas   wond 

drink   pistool 

voetbal   maker 

eco   land 

grind   strand 

bloem   kast 

appel   eiland 

vuil   bui 

zomer   haak 

geiten   jongen 

alpen   vogel 

graniet   duinen 

vis   kast 

sinterklaas  woede 

biljart   spel 

tafel   trui 

dadel   winkel 

aan   pan 

fiets   wielen

kas   struik 

dienst   dak 

gras   bom 

heeren   moeras 

koffie   zon 

oer   oranje 

beuken   goud 

kaneel   amandel 

zomer   graaf 

angora   mand 

rib   zacht 

voort   kunst 

ijs    vloer 

draag   geluk 

tafel   bal 

cross   ketting 

bodem   circus 

zieken   beeld 

mini   schip 

melk   pijn 

bouw   boodschap 

toneel   geluid 

vakantie  hotel 

na   hitte 

aard   kraan 

bak   ballon 

blue   hemd 

cactus   roman 

school   rots 

koper   poeder 

wieler   team 

bos   ijs 

droom   tuin 

nieuws   groot 

honger   hemel 

bromfiets  bril 

regen   gas 

winkel       vuil 

oven   tent 

basis   juf 

disco   student 

televisie  single 

baard   clip 

as    cirkel 

deur   geluid 

rechter   schroef 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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aangifte  telefoon 

thuis   film 

gif   broek 

donker   druk 

bijltjes   ster 

college   balans 

brandweer  weg 

stem   bier 

bak   koek 

geiten   chocolade 

hoofd   jeugd 

web   stoel 

sterrenkunde    grap

melk   letter 

Konik   pension 

rond   barok 

vuur   roos 

hoger   borstel 

winkel   manager 

buurt   bibliotheek 

achter   straat 

tintel   drank 

dompel   zeep 

half   hoek 

stikstof   klok 

knoflook  vlag 

bescherm   glas 

beeld   zwemmen 

imitatie   mantel 

door   rood 

pagina   moe 

contact   kwast 

berg   eiwit 

feest   fluit 

bloem   steen 

haar   schaats 

steen   schuim 

boven   wals 

kaasjes   kaas 

afval   fontein 

adoptie   bruid 

kerk   post 

berg   rots 

inkt   bord 

water   papier 

zij    deur 

fruit   terras 

jammer    zang 

leger   lak 

boeken   jurk 

49
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52

53

54

55

56

57

58

55

 woo
rdri
 tsen Vul in: welk woord past achter het 

eerste én voor het laatste woord?



HOM
ONIE
MEN

Homoniemen

56

 woo
rdri
 tsen 

Eén woord heeft soms meer betekenissen. 

We geven er een paar en dan is de vraag: 

om welk woord gaat het hier?

dames   club 

kerst   zweet 

maat   slot 

tafel   sok 

familie   camera 

na   dorp 

wereld   cake 

onder   rol 

leef   prinses 

ski   springen 

sport   pensioen 

kabel   klas 

aas   tank 

afrits   zak 

regen   gordijn 

59

60

61

dek   koffer 

dans   krant 

dom   koor 

koffie   hoed 

beschuit  station 

dienst   trein 

achter   adres 

auto   luis 

eet   bad 

af    nagel 

heide   brief 

landje   donker

cluster   dossier 

flessen   spier 

wijn   tegel 

cadeau   servies 

dierenarts   examen 

beeld   zus 

borrel   wol 

lees   eend 

vakantie  verdriet 

lever   stengel 

drank   reis 

angora   hok 

kunst   student 

62

63

64

65

66
  rozengeur      
     geurstof
   stofwolk

Vul in: welk woord past achter het 
eerste én voor het laatste woord?
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1 draaggestel • dier • domoor

2 schilder • domoor • lichaamsdeel

3 lichaamsdeel • niet rijk • deel van een rivier

4 handel • echt • op welke plaats

5 diep • gemeen • niveau

6 papiermaat • ceintuur • roeispaan

7 in de naaste omgeving • insect • op de hoogte

8  postuur • afbeelding • type

9 voedster • gemeen • negatief teken

10 figuur • verbinding • streep

11   verbijsterd • ontwricht • bevrijding

12  soort • gevecht • klap

13  dier • turntoestel • plek voorop een paard 

   en wagen

14  boei • geestelijke • zangvogel

15  rare vent • schildersinstrument • drankje

16  handwerkgereedschap • bouwsel ter herdenking 

   • wijzer van een kompas

17  dikker worden • belanden • betasten

18  arriveren • in gewicht toenemen • iets aanraken

19  Griekse held • voetbalclub in Amsterdam 

   • schoonmaakmiddel

20  versteviging van muur • voorwerp om een schip 

   op zijn plaats te houden • onderdeel van dynamo

HOM
ONIE
MEN

Welk woord past bij alle
     omschrijvingen?
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21 rest van verbranding • draaipunt • middellijn

22 handschoen • voegwoord • touwwerk op een boot

23 zitmeubel • bewaarder van geld • zandophoping 

  in zee

24 turntoestel • dier • figuur in het schaakspel

25 rookinstrument • een buis • deel van een 

  broek 

26 buikriem voor een paard • houtwal • waterloop in 
  stedelijke bebouwing

27 resultaat van beeldhouwkunst • zoals iets gezien 

  wordt • gedachte

28 voorwerp om uit te drinken • prijs • onderdeel 

  van muziekinstrument

29 tot de rand gevuld glas • om mee te rinkelen 

  • luchtbolletje

30 broek tot op de knie • regio in het Caribisch gebied 

31  basis voor pannenkoeken • hang- en sluitwerk 

   van ramen en deuren met uitzondering van de 

   sloten • hoefijzers van paarden • drukte, 

   beslommering • arrest op goederen 

32  gerei om mee te eten • plan voor een te bouwen 

   gebouw • kader

33  kijken • opbergmiddel • metaalsoort

34  raken • meevaller, gelukje • ontmoeten

35  deel van het skelet • onbeleefd • stomp • platvis

36  gymnastiektoestel • verbinding tussen twee 

   oevers • gebitsprothese

37  groep terroristen • ruimte voor gevangenen 

   • kleinste levensvorm

38  geestelijke • warm dek • toezichthouder in de 

   advocatuur

39  priem • boom • meisjesnaam

40  eenheid van warmte • eenheid in de meetkunde 

   • bul

HOM
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Welk woord past bij alle
     omschrijvingen?
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62  lijst met dingen die gedaan moeten worden 

   • traliewerk • overzicht van lessen

63  lichaamsdeel • hoger gelegen, langgerekte 

   landvorm• kopse kant van een boek

64  onderwijsinstelling • richting in de kunst 

   • groep vissen

65  ondergoed • uitglijden • controlestrook van 

   een cheque

66  einde • burcht • afsluitmiddel

67  puntig voorwerp •  stevige veer van vogel 

   •  schrijfwerktuig

68  vel • tijdschrift  • deel van een plant

69  houten vat • honderdduizend euro • duizend kilo

70  bergruimte • turntoestel • deel van een piano

Antwoorden op blz. 121

41  kapot • gedeelte • aantrekkelijk persoon

42  blaasinstrument • spits uitsteeksel aan de kop 

   van dieren • deel van ouderwetse telefoon

43  onwettig bewonen • knerpen • onwettig oplossen

44  hulpmiddel bij het lopen • stoel zonder leuning 

   • onhandig persoon 

45  jong schaap • beperkt in beweging • dronken

46  bewerkte dierenhuid • ladder • denkwijze

47  route van een rivier • deel van een geweer 

48  wandelaar • sleutel die altijd past • figuur in 

   het schaakspel

49  goede vriend • aanduiding van een afmeting •

   ritmeaanduiding

50  hemellichamen • kopbegroeiing van een leeuw 

   • aandringen HOM
ONIE
MEN  Als achter vliegen

vliegen vliegen...

51   vloerbedekking • zonder glans • eindpositie 

   bij het schaken

52  broedplaats • vervelend meisje • visgerei

53  harde boomvrucht • teken om een toon op 

   te schrijven • kanttekening

54  deel van de hand • biersoort • boom • oude

    lengtemaat

55  stap • zojuist • bergovergang 

56  skiafdaling • overdekte wielerbaan • circusvloer

57  bloeiwijze • compliment • veer van een vogel

58  brief • plek • deurstijl • ambt • punt op de 

   begroting

59  niet gebogen • heffing • wettelijke bevoegdheid

60  rondweg • sieraad • geluid • plek om te boksen

61  bloem • middelpunt • schilfers van de hoofdhuid

Welk woord past bij alle
     omschrijvingen?
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koppeltekens
Bij een 
samenstelling is 
het altijd de vraag: 
schrijf je de woorden 
los, aan elkaar 
of moet er toch een 
streepje tussen?
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62  lijst met dingen die gedaan moeten worden 

   • traliewerk • overzicht van lessen

63  lichaamsdeel • hoger gelegen, langgerekte 

   landvorm• kopse kant van een boek

64  onderwijsinstelling • richting in de kunst 

   • groep vissen

65  ondergoed • uitglijden • controlestrook van 

   een cheque

66  einde • burcht • afsluitmiddel

67  puntig voorwerp •  stevige veer van vogel 

   •  schrijfwerktuig

68  vel • tijdschrift  • deel van een plant

69  houten vat • honderdduizend euro • duizend kilo

70  bergruimte • turntoestel • deel van een piano
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1 glas + in + lood + raam

2 televisie + uitzending

3 lagere + school + kind

4 ski + jack

5 oud + minister

6 anti+ aanbaklaag

7 stage + uren

8 sociale + woning + bouw

9 kat + en + muis + spelletje

10 massa + ontslag

11 lente + uitjes

12 video + recorder

13 hoge + school

14 keuze + element

15 vwo + leerling

16 vanille + yoghurt

17 badkamer + deur + klink

18 kabinet + Rutte + III

19 politie + ambtenaar

20 top 10 + plaat

21 café + eigenaar

22 gelijke + kansen + beleid

23 anti + stof

24 nek + aan + nek + race

25 gummi + jas

26 adrenaline + injectie

27 hoog + risico + patiënt

28 netto + opbrengst

29 milieu + inspectie + verslag

30 insuline + opname

31 dikke + darm + kanker

32 luitenant + kolonel

33 bio + industrie

34 acht + uur + journaal
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Voeg deze woorden samen en plaats 
koppeltekens op de juiste plek



35 kant + en + klaar + maaltijden

36 Rabo + bank

37 toe + eigenen

38 mede + inzittende

39 mini + jurk

40 vijf + euro + biljet

41 rij + examen

42 Noord + oost + Groningen

43 mede + burgers

44 diploma + uitreiking

45 graai + economie

46 dode + hoek + ongeval

47 80 + jarige

48 urine + onderzoek

49 baby + artikel

50 milieu + invloed

51 interim + manager

52 consumptie + ijs

53 20+ + kaas

54 chef + kok

55 aspirant + koper

56 in + dienst + treding 

57 fiets + verhuur

58 korte + termijn + planning

59 vijf + sterren + hotel

60 zuid + zuid + west

61 zee + egel

62 zo + even 

63 radio + omroep 

64 dia + avond

65 na + apen

66 woon + werk + verkeer

67 vrije + tijd + kleding

68 high + tea + etagère
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Voeg deze woorden samen en plaats 
koppeltekens op de juiste plek
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69 art + nouveau + kunst

70 Oost + Vlaams

71 daging + rendang + menu

72 kruidje + roer + mij + niet

73 co + ouderschap 

74 radio + interview

75 Zuid + Amerikaans 

76 IQ + test

77 @ + teken

78 astma + aanval

79 rugzak + toerisme + branche 

80 minimum + barometer + stand 

81 vacuüm + meter 

82 te + kort + komen 

83 in + gebruik + name 

84 er + aan + mee + werken 

Antwoorden op blz. 121
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Voeg deze woorden samen en plaats 
koppeltekens op de juiste plek

Laatste loodjes, groener 
gras, de klok en de 
klepel, het sop en de kool… 
Weet jij wat de volgende 
uitdrukkingen betekenen?
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1.  Stevig in het zadel zitten

 Een grote mond geven

 De beste ergens in zijn

 Een belangrijke positie hebben

2. Aan de rand van het ravijn bloeien de 

mooiste bloemen

 Knappe mensen zijn de beste werknemers

 Als je risico’s durft te nemen, levert dat soms de

 beste resultaten op

 Je kunt gevaren beter vermijden

3. Aan de veren kent men de vogel

 Mooie kleding zegt niets over je innerlijk

  Ornithologen zijn niet te vertrouwen

 Je kunt aan het uiterlijk al zien met wat voor 

 iemand je te maken hebt

 

4. Babylonische spraakverwarring

 Elkaar verkeerd begrijpen

 Een te groot project beginnen

 Een rijke fantasie werkt in je nadeel

5. Hij speelt aap wat heb je mooie jongen

 Bescheiden zijn

 Overdreven vriendelijk zijn

 Iemand voor de gek houden

6. Als katten muizen, mauwen ze niet

 Wanneer je aan het eten bent, praat je 

 niet zoveel

 Al lijkt iemand nog zo aardig, hij kan 

 ineens uithalen

 Wanneer de baas weg is, doen de 

 werknemers waar ze zelf zin in hebben

7. Aken en Keulen zijn niet op één dag 

gebouwd

 Sommige dingen kun je beter uitstellen

 Grote projecten kosten tijd

 Als een idee niet klopt, moet je er geen tijd aan 

besteden

8. De nieuwe kleren van de keizer

  Een hachelijke zaak waarvoor de elite 

 verantwoordelijk is

 Een dwaze gewoonte of beslissing waar 

 niemand iets van durft te zeggen

 Een luxeprobleem dat alleen speelt in de 

 hogere kringen

9. Al draagt een aap een gouden ring, het 

is en blijft een lelijk ding

 Echte schoonheid zit van binnen

 Een groot gebaar hoeft geen groot effect te 

 hebben

 Wie zich mooi aankleedt, wordt daarmee zelf 

 nog niet mooi

10. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 

gedwaald

 Als je merkt dat iets niet lukt, moet je nooit 

 opgeven

 Je kan beter iets voortijdig stoppen dan 

 doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat

 Wie de weg kwijt is, moet niet schromen om 

 hulp te vragen

11. Al doende leert men

 Door iets vaak te doen, leer je hoe het moet

 Iets te vaak proberen, is niet verstandig

 Als iets je boven de pet gaat, kun je je daar beter

 bij neerleggen
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12. Alle hout is geen timmerhout

 Het beste materiaal levert het beste 

 resultaat op

 Iets wat gestolen is, zal je geen plezier geven

 Niet iedereen beschikt over dezelfde 

 kwaliteiten

13. Laat je linkerhand niet weten wat je 

rechterhand doet

 Onhandige mensen kun je beter niets vragen

  Als je iets knoeit, moet je het zelf opruimen

 Je moet niet opscheppen over een goede daad

13. Als apen hoger klimmen willen, ziet 

men gauw hun blote billen

 Wie zich niet goed kleedt, zal het niet ver 

 schoppen

 Iemand die meer wil dan hij kan, maakt zich 

 snel belachelijk

 Als je ergens slecht in bent, kun je het beter aan 

 anderen overlaten

14. Als de berg niet tot Mohammed komt, 

zal Mohammed tot de berg gaan

 Wie de weg kwijt is, moet op eigen kracht een 

 oplossing zoeken

 Niemand krijgt altijd zijn zin

 Genoegen nemen met wat beschikbaar/

 mogelijk is

15. Als de ene hand de andere wast, 

worden ze allebei schoon

 Goede hygiëne voorkomt veel ziektes

 Een taak wordt gemakkelijk als je elkaar helpt

 Iedereen moet voor zichzelf kunnen zorgen

16. Als de herder dwaalt, dolen de 

schapen

 Je moet niet alles geloven wat iemand zegt

 Als de leiding niet deugt, weten 

 ondergeschikten niet wat ze moeten doen

 Niemand kan het altijd bij het rechte eind 

 hebben

17. Een schot voor de boeg geven

 Een aanzet tot een discussie geven

 Voor je beurt praten

 Een domme opmerking maken

18. Als de wijn is in de man, is de 

wijsheid in de kan

 Hoe meer je drinkt, hoe slimmer je wordt

 Wie te veel gedronken heeft, kan geen goede 

 beslissingen meer nemen

 Degene die het laatste glas drinkt, moet de 

 rekening betalen

19. Zij kan de zon niet in het water zien 

schijnen

 Zij is straatarm

 Zij is jaloers

 Zij is pessimistisch

20. Als hadden geweest is, is hebben te 

laat

 Je moet niet zeuren over gedane zaken

 Eerder succes is geen garantie dat iets weer zal 

 slagen

 Je moet blij zijn met wat je hebt
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21. Het is water en wind

 Iets waar je niets meer aan kunt doen

 Het is slecht weer

 Voedsel waar weinig vitamines in zitten

22. As is verbrande turf

 Wat voorbij is, is voorbij

 Van een voorwaardelijke belofte (as = als) kun je

 niet op aan

 Iemand zonder talenten

23. Beter één vogel in de hand dan tien 

in de lucht

 Alleen door veel te oefenen kun je iets bereiken

 Kleine concrete resultaten zijn beter dan grootse 

 plannen

 Als iets je makkelijk afgaat, hoef je er niet trots

 op te zijn

24. Aan de vruchten kent men de boom

 Goede smaak kun je niet aanleren

 Aan de nakomelingen kent men de ouders

 Als de bediening in een restaurant slecht is, is 

 het eten meestal ook niet goed

25. Aan de boemel zijn

 Strompelen

 Met de trein reizen

 Fuiven

26. Bij het scheiden van de markt, leert 

men de kooplui kennen

 De laatst verkochte producten zijn altijd 

 goedkoop

 Iemands ware karakter blijkt pas als het erop 

 aankomt

 Wie hard praat, heeft niet altijd de meeste 

 kennis

27. De beste breister laat weleens een 

steek vallen

 Ervaringsdeskundigen hebben soms meer 

 kennis dan wie ervoor geleerd heeft

 Als iets fout gaat, moet je het blijven proberen

 Zelfs heel kundige mensen maken soms fouten

28. De lamp hangt scheef

 Er wordt over gelogen

 Het geld is op

 Hij zit niet lekker in zijn vel

29. Een kruimeltje is ook brood

 Neem niet te snel ergens genoegen mee

 Wees gelukkig met wat je hebt

 Als jij te veel neemt, doe je anderen tekort

30. Eén zwaluw maakt nog geen zomer

 Niemand heeft altijd gelijk

 Eén omstandigheid laat nog geen eindconclusie 

 toe

 Elk seizoen heeft voor- en nadelen

31. Er gaat een dominee voorbij

 Iemand zegt waar het op staat

 Er valt plotseling een stilte in een rumoerig 

 gezelschap

 De deur vliegt open

32. Gestolen wateren zijn zoet

 Je kunt beter zeggen dat je iets hebt gevonden 

dan dat je het hebt gepikt

 Wat je oneerlijk verkregen hebt, lijkt dikwijls 

beter dan wat je eerlijk hebt verdiend

 Daar zal iedereen blij mee zijn

33. Je krijgt er geen hond mee achter de 

kachel vandaan

 Niemand zal je geloven

 Je zal met betere argumenten moeten komen 

als je iets gedaan wilt krijgen

 Anderen gaan met de eer strijken

34. Men moet zijn bed maken zoals men 

slapen wil

 Je hebt het niet altijd voor het kiezen

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 

daden

 Met een slecht geweten slaap je niet goed

35. Zijn schip voert te grote zeilen

 Hij eet te veel

 Hij praat te veel

 Hij geeft te veel geld uit

36. Als een snoek op zolder kijken

 Kwaad

 Verbaasd

 Verliefd

37. De kat de bel aanbinden 

 Als eerste aan een moeilijke klus of ingewikkeld 

gesprek beginnen

 Iemand verklikken

 Het laatste koekje nemen

38. Andermans boeken zijn duister te 

lezen

 Iemand voor de gek houden

 De toestand of bedoelingen van een ander zijn 

moeilijk in te schatten

 Wat in iemands boekenkast staat, is geen 

afspiegeling van zijn karakter

39. Met onbevaren volk is het slecht 

zeilen

 Oprechte mensen kunnen slecht liegen

 Wie er niet mee is opgegroeid, zal deze 

gewoonten nooit leren

 Het is moeilijk werken met onervaren mensen

40. Aan de dril zijn

 Angstig zijn

 Feestvieren

 Diarree hebben

41. Als mijn kat een koe was, kocht ik 

geen melk meer

 Dat is een onzinnige vraag

 Je moet het oude niet wegdoen voor je iets 

nieuws hebt

 Je hebt helemaal gelijk

42. Beproeft uw schouders eer gij draagt

 Je krijgt niet meer op je bord dan je aankan

 Waag je pas aan een zware klus als je zeker weet 

dat je deze aankan

 Laat de moed nooit zakken

43. Bij hem is het Pasen en Pinksteren 

 Hij is goedgelovig

 Het gaat hem financieel goed

 Het is altijd feest bij hem

44. Daar groeit het gras in de straten

 Iedereen is daar heel lui

 Iedereen is daar heel gelovig

 Het is daar een saaie boel

45. Dat gaat boven mijn prik

 Ik snap het niet

 Ik vind het te duur

 Dat krijg ik niet op

   spreekwoorden & gezegden

         een 
     kruimeltje  
       is ook 
          brood
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46. De bink steken

 Dwarsbomen

 Opscheppen

 Spijbelen

47. De engeltjes schudden hun 

bedjes uit

 Het mist

 Het waait

 Het sneeuwt

48. De gekken krijgen de kaart

 Het zijn altijd dezelfde mensen die het moeten 

opknappen

 Het geluk komt de dommen toe

 Dwazen worden nooit bestraft

49. Hollandse spruitjeslucht

 Nederlandse eigenwijsheid

 Nederlandse ontevredenheid

 Nederlandse burgerlijkheid

50. De lucht hangt nog vol dagen

 De tijd begint te dringen

 Het hoeft allemaal niet meteen af

 Een goed begin is het halve werk

51. De peper groeit bij hem op de rug

 Het lukt hem niet om een vrouw te vinden

 Hij wil zijn leven maar niet beteren

 Hij kan heel scherp uit de hoek komen

52. Het ijs breken

 Iemand tegenwerken

 Iets aanpakken op het juiste moment

 Een vriendelijk gesprek op gang brengen na een 

kil begin

53. Zij is een onbestorven weduwe

 Haar man heeft haar verlaten

 Zij heeft geen kinderen

 Haar man is overleden

54. Tegen de lamp lopen

 Carrière maken

 Betrapt worden

 Onhandig zijn

55. Winst baart nijd

 Mensen zijn vaak jaloers als het je goed gaat

 Wie veel bezit, is extra bang om het te verliezen

 Het is niet nodig om voorspoed zelf te verdienen

56. Werken op zijn zeven gemakken

 Snel en gehaast werken

 Doorwerken terwijl je op het toilet zit

 Rustig en ontspannen werken

57. Veel wind, weinig regen

 Hij weet van heel veel dingen een beetje af

 Hij doet zich belangrijk voor maar stelt weinig 

voor

 Hij heeft een grote algemene ontwikkeling

58. Van iemands hand vliegen

 Tegensputterend gehoorzamen

 IJverig doen wat iemand zegt

 Naar niemand luisteren

59. Van de hemelse dauw leven

 Altijd dorst hebben

 Erg arm zijn

 Heel gelovig zijn

60. Uit iemands gezicht gesneden zijn

 Je verbonden voelen

 Veel op iemand lijken

 Alles geloven wat iemand zegt

61. Twee vossen kunnen elkaar niet 

bedriegen

 Je kunt beter een partner kiezen met dezelfde 

normen en waarden

 In een relatie is er altijd een die meer liefheeft

 Twee slimme mensen maken elkaar niets wijs

62. De tering naar de nering zetten

 Leven met de middelen die je hebt

 Goedgelovig zijn

 Alles met iedereen delen

63. Ergens haring of kuit van willen 

hebben

 Jezelf op de voorgrond zetten

 Precies willen weten hoe iets in elkaar steekt

 Zo hard werken dat je eraan onderdoor gaat

64. Op eieren lopen

 Een aandeel van de winst eisen

 Wegrennen

 Heel voorzichtig handelen

65. Van de hand in de tand leven

 Leven zonder je zorgen te maken over de 

toekomst

 Een saai bestaan leiden

 Steeds in de problemen terechtkomen

66. De plaat poetsen

 Schoonmaken

 Vertrekken

 Een dikke laag make-up aanbrengen

67. Langs de straat van straks komt men 

aan het huis van nooit

 Het valt niet mee om je aan goede voornemens 

te houden

 Mensen doen vaak allerlei beloften zonder die 

na te komen

 Wie te laat arriveert, mist het beste deel van het 

feest

68. Kraaien en duiven vliegen nooit 

samen

 Liefde laat zich niet dwingen

 Vriendschap tussen maatschappelijk ongelijke 

personen is niet mogelijk

 Het lijkt altijd alsof andere mensen het leuker 

hebben

69. Het gras groeit niet sneller door aan 

de sprietjes te trekken

 Hoe meer je je inzet, hoe sneller je resultaat ziet

 Het laatste deel van een grote klus valt vaak het 

zwaarst

 Soms moet je gewoon geduld hebben

70. In de winter van je leven zijn

 Erg oud zijn

 Erg wijs zijn

 Het koud hebben

71. Een kaars voor de duivel branden

 Bij iedereen slijmen

 Veel lawaai maken

 Beloften niet nakomen

    de 
engeltjes    
   schudden 
     hun 
   bedjes uit   
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72. Iets met de vliegende schietspoel 

doen

 Zeer slordig

 Zeer precies

 Zeer gehaast 

73. Van de gaffel in de greep

 Het blijft hetzelfde, er verandert niets

 Het gaat steeds beter

 Het gaat steeds slechter

74. Hij staat bekend als de bonte hond 

met de blauwe staart

 Hij is beroemd

 Hij is berucht

 Hij is geliefd

75. Zijn oren staan te dicht bij zijn hoofd

 Hij is te nieuwsgierig

 Hij is doof

 Hij hoort alleen wat hij wil horen

76. De domste boeren hebben de dikste 

aardappelen

 Wie hard werkt, heeft de beste oogst

 Met geluk kom je soms verder dan met 

verstand

 Na je dood heb je niets meer aan alles wat je 

bezit

77. Hij heeft een huis met een gouden 

dak

 Hij heeft meer geld dan hij kan uitgeven

 Hij heeft een zeer hoge hypotheek

 Hij kan niet met geld omgaan

78. Waarom ergens anders melk halen 

als je thuis een koe hebt?

 Ga niet vreemd, maar koester wat je hebt

 Het oude en vertrouwde is niet altijd het beste

 Geduldig zijn geeft vaak een goed resultaat

79. Kleed je niet uit voor je naar bed 

gaat

 Wees zuinig op mooie spullen

 Wie iets stuk maakt, moet het ook vergoeden

 Je moet je erfenis niet weggeven als je nog leeft

80. De muizen sterven er voor de kast

 Het is daar armoe troef

 Er gebeuren daar rare dingen

 Je kunt daar niets vinden

81. Geen rozen zonder doornen

 Alle goede dingen hebben ook minder leuke 

kanten

 Je hoeft niet altijd van alles op de hoogte te zijn

 Als je niets aardigs te zeggen hebt, kun je beter 

zwijgen

82. Op eigen wieken drijven

 Je eigen zin doen zonder rekening met anderen 

te houden

 Je volledig kunnen redden van het geld dat je 

verdient

 Niet helemaal goed wijs zijn

83. Geen profeet is in zijn eigen land 

geëerd

 Je kunt niet alles in de Bijbel letterlijk nemen

 Twijfel kan zorgen voor verdieping van je 

kennis

 Mensen in je omgeving zijn vaak minder bereid 

om naar je te luisteren dan vreemden

84. Ieder vist op zijn getij

 Iedereen maakt gebruik van het beste ogenblik

 Iedereen heeft soms last van een slecht 

humeur

 Van een complimentje gaat iedereen beter 

presteren

85. Gekken en dwazen schrijven hun 

namen op muren en glazen

 Het gedrag van zonderlingen moet je met 

mildheid beoordelen

 Mensen die het minst te melden hebben, 

schreeuwen vaak het hardst

 Alle stemmen tellen

86. Je kan niet de kool en de geit sparen

 Je hoeft niet te kiezen

 Je mag het zelf weten

 Je moet keuzes maken

87. Eieren voor je geld kiezen

 Recht hebben op een hogere beloning

 Met minder genoegen nemen dan je van plan was

 Een onverstandige beslissing rechtvaardigen

88. Goede wijn behoeft geen krans

 Wijn proeven gaat beter zonder hapjes erbij

 Als je ergens heel vaardig in bent, kun je er 

meer geld voor vragen

 Goede producten verkopen zichzelf, daar is 

geen reclame voor nodig

89. Jong te paard, oud te voet

 Als je in je jeugd verwend wordt, kun je het 

later moeilijk krijgen

 Wie jong iets leert, heeft daar zijn hele leven 

iets aan

 Kinderen van jonge ouders zijn vaak eerder 

zelfstandig

90. Lucht van iets krijgen

 Iets verzinnen

 Iets ontvangen

 Iets vermoeden

91. Iemand naar het peperland sturen

 Iemand ver weg sturen

 Iemand afschepen

 Iemand voor de gek houden

92. Aan Bacchus offeren

 Te veel eten

 Te veel alcohol drinken

 Te veel slapen

93. Vuur aan wal is nog geen baken

 Je kunt niet altijd gelijk krijgen

 Zonder passie geen goed huwelijk

 Niet alles is wat het lijkt

94. Zijn pruik staat scheef

 Hij is humeurig

 Hij is verdrietig

 Hij heeft spijt

95. Dat is water naar de zee dragen

 Een beloning krijgen

 Iets doen wat geen zin heeft

 Heel hard werken

 Je kan  
    niet de 
kool en 
   de geit
sparen
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Laten we een 
koffie’tje bestellen 
in dat café’tje! Of 
is het een koffietje 
in een cafeetje? 
In dit hoofdstuk kun 
je je kennis van 
verkleinwoorden testen. 

Verkleinwoorden
96. Zijn tong hangt aan een slinger

 Hij durft niets te zeggen

 Hij praat aan een stuk door

 Hij stinkt uit zijn mond

97. Elk meent zijn uil een valk te zijn

 Al ziet iemand er slim uit, hij hoeft niet slim te 

zijn

 Je anders voordoen dan je bent

 Elke ouder denkt dat zijn kind het beste is

98. De kaars uit, de schaamte uit

 Die zaken verdragen het daglicht niet

 Mensen gedragen zich alleen fatsoenlijk als ze 

door anderen gezien worden

 Iemand het voordeel van de twijfel geven

99. nieuwe bezems vegen schoon

 Moderne apparaten hebben meer 

mogelijkheden dan ouderwetse

 Opgeruimd staat netjes

 Nieuwe medewerkers pakken de zaken grondig 

aan

100. Mijn naam is haas

 Ik wil dat niemand weet hoe ik heet

 Ik weet nergens van en wil er niks mee te 

maken hebben

 Ik weet er alles van en wil dat iedereen dat ziet

101. Wat in het vat zit, verzuurt niet

 Je kunt beter geen restjes bewaren omdat deze 

kunnen bederven

 Als je meteen doorpakt, ben je eerder klaar

 Iets wat goed is, en goed bewaard wordt, 

verliest zijn waarde niet

102. Stille wateren hebben diepe gronden

 Mensen die weinig zeggen kunnen vaak meer 

dan je denkt

 Langzaam en grondig werk zorgt vaak voor een 

beter resultaat

 Zwijgzame mensen zijn vaak extra gevoelig

103. Boter bij de vis

 Met mooie woorden kun je veel bereiken

 Betaling bij de levering

 Een grapje kan een conflict verluchtigen

104. Zij heeft haar op de tanden

 Zij kan goed liegen

 Zij is heel geestig

 Zij kan goed van zich afbijten

105. Krokodillentranen huilen

 Extreem verdrietig zijn

 Doen alsof je verdriet hebt

 Ergens spijt van hebben

106. Door de wol geverfd zijn

 Zeer verlegen zijn

 Zeer ervaren zijn

 Zeer warmbloedig zijn

107. Liefde zoekt list

 Je geliefde regelmatig verrassen houdt 

 de relatie levendig

 Bedrog in het huwelijk is niet te voorkomen

 Verliefde mensen vinden altijd wel een 

mogelijkheid om te vrijen

108. De kou is uit de lucht

 Alle problemen zijn opgelost

 Het geld is ontvangen

 De zomer is eindelijk begonnen

spreekwoorden & gezegden
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        Onder 
  moeders
      paraplu’tje 
(of parapluutje)

Wat is het juiste verkleinwoord?

29 diploma

30 sardine 

31 jongen 

32	 type 

33 pinda 

34 schema 

35 foto 

36 biscuit

37 menu 

38 diner

39 vat 

40 pyjama

41	 paraplu

42 ski

43 jarretel

44 aspirine

45 chocola

46	 boulevard

47 machine

48 piano 

49 zeemeermin

50 bikini 

51 pony 

52 wang

53 tekening

54 viertal

55 logé 

56 rijm

1 auto

2 buggy 

3 koning 

4 saté 

5 café 

6 ketting 

7 sinaasappel

8 pagina 

9 kilo 

10 baby 

11	 lolly 

12 hobby 

13 tiramisu

14	 A3

15 cd

16	 tv

17 gsm

18 sms

19 wc

20 woning 

21 ding 

22 vereniging 

23	 splitsing 

24 douche 

25 branche 

26 blocnote 

27 apotheek

28 antilope 
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57 borrelglas 

58 tray 

59 principe 

60 cognac 

61 kan

62 zee

63 geeuw 

64 hemd

65 mms 

66	 getij

67	 kraam

68	 bodem 

69 milkshake 

70 weg 

71 vlam 

72 kolibrie

73 colbert 

74 asperge 

75 radio 

76 rally 

77 regime

78 souvenir

79 kano

80 haring

81 opa 

82 cola 

83	 opening

84	 accu

  De mooiste
     souvenirtjes of 
souveniertjes?

Wat is het juiste verkleinwoord?

85 bladzijde

86 helm

87	 jockey

88 lade

89	 karbonade

90 slee

91 stem

92 truc

93	 sherry

94 pudding

95 slang

96	 envelop

97	 camping

98 bloem

99	 studio

100 cafetaria

101 station

102 zwaluw

103 balkon

104 pil

105 handdoek

106 bar

107 gum

108 versnapering

109 tabel

110 verstekeling

111 film

112 cake



meer
vo
uds
 vor
men

meervoudsvormen

Ben jij zo iemand 
die zijn hand niet 
omdraait voor crises 
en crisissen? 
Inderdaad, allebei 
goed. Dan weet je 
vast ook het juiste 
meervoud van 
volgende woorden.

Wat is het juiste verkleinwoord?

113 anekdote

114 molecuul

115 oefening

116 parasol

117 slab

118 pelgrim

119 circuit

120 schip

121 regenworm

122 wielrenner

123 vel

124 buiging

125 lieveling

126 spaghetti

127 mummie

128 verrassing

129 kiwi

130 beloning

131 bezem

132 trui

133 braam

134 alibi

135 oom

136 lobby

137 verdieping

138 gat

139 website

140 groen

Antwoorden op blz. 125

86



 Kangoeroe 

 

 Dictee 

 

 Lepel 

 

 Havo 

 

 Bobo

 

 Ski 

 

 Cadeau 

 

 Diskjockey

 

 Moeilijkheid

 

 Etui 

 

 Bacterie

 

 Melodie 

 

 Monnik 

 

 Abonnee

 

 Dominee 

 

 Idee

 

 Zee

 

 Piano 

 

 Hyena 

 

 Crematorium 

 

 Case

 

22. Verloofde

 

23. Etalage 

 

24. Coupé 

 

25. Antroposoof 

 

26. Bureau 

 

27. Essay 

 

28. Jury 

 

29. Drama

 

30. Havik 

 

31. Introducee

 

32. Genie 

 

33. Lobbes

 

34. Knie

 

35. Matrix 

 

36. Cfk

 

37. Glas

 

38. Paté 

 

39. Decennium 

 

40. Felicitatie 

 

41. Stad

 

42. Eega

 

43. Playboy 

 

44. Esdoornblad 

 

45. Fotograaf 

 

46. Lady

 

47. Cliché

 

48. Stommerik 

 

49. Porie

 

50. Alinea

 

51. Saldo

 

52. Geboorte

 

53. Volley

 

54. Moskee

 

55. Historicus

 

56. Dodo

 

57. Goeroe

 

58. Olie

 

59. Paragraaf

 

60. Royalty

 
61. Quiz

 

62. Coach

 

63. Farao

64. Display

 

65. Boef

 

66. Sjah

 

67. Chef

 

68. Lift

 

69. Fado

 

70. Sofa

 

71. Klif

 

72. Ufo

 

73. Leven

 

74. Plumeau

 

75. Föhn

 

76. Raaf

 

77. Fax

 

78. Vijf

 

79. Zalf

 

80. Fuif

 

81. Fret

 

82. Kerf

 

83. Dief

 

84. Fiat

meervouds
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cryp
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chri
Jving

Wist je dat het 
woord cryptogram van 
het Griekse woord 
kryptos komt, 
dat ‘verborgen’ 
betekent? Heerlijke 
breinbrekers 
om op te broeden - 
tot het verlossende 
inzicht opduikt.

cryptische 
omschrijvingen

85. Hifi-installatie

 

86. Café

 

87. Sloof

 

88. Truc

 

89. Accu

 

90. Echo

 

91. Chip

 

92. Scan

 

93. Cake

 

94. Jack

 

95. Cola

 

96. Krab

 

97. Baco

 

98. Hobby

 

99. Pabo

 

 Tuba

 

 Beer

 

 Abri

 

 Fooi

 

 Religie

 

 Brij

 Kiwi

 

 Haai

 

 Taxi

 

 Vlaai

 

 Gids

 

 Ui

 

 Film

 

 Vijl

 

 Kaas

 

 Portemonnee

 

 Slee

 

 Centrum

 

 Lomperik

 

 Technicus

 

 Handvat

 

 Basis

 

 Escargot

 

 Video

 

 Lemmet

 

 Douche
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110

111

112

113

114

115

116

117
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123
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1.	 Ouder	en	paar	=	kleursoort

2.	 Wat	er	zoal	passeert	in	het	theater

3.	 Weigeren	om	een	andere	weg	te	nemen

4.	 Klein	magazine	voor	het	bedienend	personeel

5.	 Druk	en	melding	=	informatie	voor	journalisten

6.	 Griek	met	stem	als	een	klok

7.	 Gesloten	bankzitter

8.	 Uithangteken	van	de	bakker

9.	 Groep	en	werktuig	=	onderdeel	landbouwwerktuig

10.	 Winkelwagens

11.	 Klasgenoot	van	vroeger	=	wat	je	destijds	hebt	geleerd	

12.	 Schatbewaarder

13.	 Bejaard	en	plank	=	vader	of	moeder	zijn

14.	 Zeer	lage	sloopkosten,	dus	goed	betaalbaar

15.	 Het	parlement	houdt	hier	toezicht

16.	 Herstelvoertuig	op	het	spoor	om	in	te	eten

17.	 Wegwijs	op	muziek

18.	 Op	afstand	en	relatie	=	samenhang

19.	 Een	rustige	octaaf	beëindigt	de	oorlog

20.	 Slap	en	afloop	=	vrije	dagen

21.	 Teken	van	babyleven

22.	 Oplichting	die	het	donker	maakt

23.	 Nationaal	en	hof	=	grond	voor	groente

24.	 Even	weg	met	het	expeditiekantoor

25.	 Bovenaan	in	de	Top	40

26.	 Brave	en	vogel	=	snoeper

27.	 Niet	lang	aan	de	lijn	geweest,	dus	een	tikje	bot

28.	 Verdwenen	en	verstandiger	=	aanduidingsmiddel

29.	 Marsmuziek	maken	is	geestdodend	

30.	 Lucht	en	reis	=	respiratie

31.	 Oplettende	cijfers	

32.	 Groet	en	terug	=	treinkaartje

33.	 Tegenovergestelde	van	het	slappe	koord	

34.	 Land	en	karakter	=	bemiddeld	persoon

35.	 Muziekleraar	op	het	hoogste	niveau

36.	 Volk	en	kerel	=	vaste	bezoeker

Wat wordt hier cryptisch omschreven?
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Wat wordt hier cryptisch omschreven?

37.	 Als	ruit	levert	dit	drinkgerei	geen	gevaar	op

38.	 Huid	en	zetel	=	hoogleraarschap

39.	 Afvalcontainers	als	soort

40.	 Poppenartiest

41.	 Rund	en	kadaver	=	in	grote	mate

42.	 Dracht

43.	 Leek	en	bot	=	lichaamsdeel

44.	 Feestcommissie	bepaalt	de	regels	

45.	 Deel	en	kapot	=	overblijfsel

46.	 Kerkelijk	voorschrift	vertelt	hoe	laat

47.	 Geprogrammeerd	beeldverhaal

48.	 Doet	net	of	hij	ervandoor	gaat

49.	 Verre	vriend

50.	 Hij	tilt	er	zwaar	aan

51.	 Verkeersborden	waar	niets	meer	op	staat

52.	 Eersterangs	en	acteur	=	spits

53.	 Deze	terreinknechten	vliegen	niet

54.	 Een	fantastisch	landleven

     Hier trekt 
   duidelijk  
iemand anders 
      aan de
   touwtjes



  tu
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De tussen-n is niet in beton gegoten, 
soms vinden verschillende 
bronnen dat het met én 
zonder mag. Bij de antwoorden in 
dit hoofdstuk is gekozen voor de 
zogeheten officiële spelling.

tussen-n

Wat wordt hier cryptisch omschreven?

55.	 Vriendelijk	en	zeker	niet	zoet

56.	 Stand	en	vroeger	=	spoorbeambte

57.	 Vuurproef

58.	 Zij	stelen	een	zaak

59.	 Bedorven	en	geheel	=	vogelsoort

60.	 Kopstukken	van	een	krant

61.	 Angst	voor	verhoging

62.	 Hoofdvertrek

63.	 Brandende	geliefden	

64.	 Soort	en	vertrek	=	ouderwetse	kantoorafdeling

65.	 In	de	horeca	bezig	met	opknappen

66.	 Bedieningsgeld

67.	 Het	zegt	niets	dat	men	er	raar	van	opkijkt

68.	 Om	golf	te	spelen	in	verenigingsverband	

69.	 Man	en	mager	=	afdichting

70.	 Explosieve	aanbieding

Antwoorden op blz. 126 en 127
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1
	Rozeperk

	Rozenperk

2	

	Gewoontendier

	Gewoontedier

3	

	Reuzeleuk

	Reuzenleuk

4	

	Klokkeluider

	Klokkenluider

5	

	Gemeentehuis

	Gemeentenhuis

6	

	Rodenkool

	Rodekool

7	

	Beddegoed

	Beddengoed

8	

	Apelazarus

	Apenlazarus

9	

	Zielenpiet

	Zielepiet

10	

	Zedeloos

	Zedenloos

11	

	Eendenbek

	Eendebek

12
	Kattekwaad

	Kattenkwaad

13	

	Dronkenlap

	Dronkelap

14	

	Geweteloos

	Gewetenloos

15	

	Groentetuin

	Groententuin

16	

	Hakkenbord

	Hakkebord

17	

	Sterredom

	Sterrendom

18	

	Vedettedom

	Vedettendom

19	

	Berenvel

	Berevel

20	

	Groentesoep

	Groentensoep

21
	Spinnewiel

	Spinnenwiel

22	

	Paardenbloem

	Paardebloem

23	

	Boordevol

	Boordenvol

24	

	Krantelezer

	Krantenlezer

25	

	Hazeslaapje

	Hazenslaapje

26	

	Eigenaam

	Eigennaam

27	

	Aspergenbed

	Aspergebed

28	

	Eendenei

	Eendeëi

29	

	Lijkepikker

	Lijkenpikker

30	

	Spinnenweb

	Spinneweb

31
	Paddestoel

	Paddenstoel

32	

	Ellelang

	Ellenlang

33	

	Lachebek

	Lachenbek

34	

	Abrikozenjam

	Abrikozejam

35	

	Berenmuts

	Beremuts

36	

	Gerstenat

	Gerstennat

37	

	Zonnenstraal

	Zonnestraal

38 
	Ouderezorg

	Ouderenzorg

39	

	Dageraad

	Dagenraad

40	

	Wiegedood

	Wiegendood

41	

	Heidenveld

	Heideveld

42
	Nachtegaal

	Nachtengaal

43	

	Bakkebaard

	Bakkenbaard

44	

	Hielenlikker

	Hielelikker

45	

	Kazemat

	Kazenmat

46	

	Secondewijzer

	Secondenwijzer

47	

	Binnevetter

	Binnenvetter

48	

	Ellepijp

	Ellenpijp

49	

	Ladekast

	Ladenkast

50	

	Reuzenhonger

	Reuzehonger

51	

	Weidevogel

	Weidenvogel

52	

	Beukenootje

	Beukennootje

53	

	Groentekraam

	Groentenkraam

54	

	Bolleboos

	Bollenboos

55	

	Besluitenloos

	Besluiteloos

Kruis aan: welke schrijfwijze is juist?
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56	

	Hobbenzak

	Hobbezak

57	

	Rijstepap

	Rijstenpap

58	

	Getijdestroom

	Getijdenstroom

59	

	Goedemiddag

	Goedenmiddag

60	

	Hoogtevrees

	Hoogtenvrees

61	

	Blindedarm

	Blindendarm

62
	Lindenboom

	Lindeboom

63	

	Hordenloop

	Hordeloop

64	

	Mankement

	Mankenment

65	

	Schapevlees

	Schapenvlees

66	

	Lampekap

	Lampenkap

67	

	Gedachtegang

	Gedachtengang

68	

	Flierefluiter

	Flierenfluiter

69	

	Mannewerk

	Mannenwerk

70	

	Krantebericht

	Krantenbericht

71	

	Aktentas

	Aktetas

72	

	Ziektebeeld

	Ziektenbeeld

73	

	Heldedom

	Heldendom

74	

	Klakkeloos

	Klakkenloos

75	

	Rijstevlaai

	Rijstenvlaai

76	

	Kerkeraad

	Kerkenraad

77	

	Feitelijk

	Feitenlijk

78
	Getuigedeskundige

	Getuigendeskundige

79	

	Paardemiddel

	Paardenmiddel

80
	Blindegeleidehond

	Blindengeleidehond

81	

	Zonnepanelen

	Zonnenpanelen

82	

	Huizehoge

	Huizenhoge

83	

	Ruggespraak

	Ruggenspraak

84	

	Wolkeloze

	Wolkenloze

85	

	Druiveschil

	Druivenschil

86	

	Flauwenkul

	Flauwekul

87	

	Ruggenwervel

	Ruggewervel

88	

	Monnikewerk

	Monnikenwerk

89	

	Getuigenbank

	Getuigebank

90	

	Collectebus

	Collectenbus

91	

	Flessepost

	Flessenpost

92	

	Wildenbras

	Wildebras

93	

	Zwanebloem

	Zwanenbloem

94	

	Uiensoep

	Uiesoep

95	

	Benewagen

	Benenwagen

96	

	Kattekruid

	Kattenkruid

97	

	Gadeslaan

	Gadenslaan

98	

	Mottebal

	Mottenbal

99
	Gedaanteverwisseling

	Gedaantenverwisseling



leen
w
oor
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leenwoorden

Veel woorden die we dagelijks 
gebruiken, zijn gepikt uit een 
andere taal. Nou ja, laten we 
het lenen noemen. Weet jij welke 
leenwoorden hier worden omschreven?

100	

	Erenzaak

	Erezaak

101	

	Boetepreek

	Boetenpreek

102	

	Berekuil

	Berenkuil

103	

	Platteland

	Plattenland

104 
	Galgenmaal

	Galgemaal

105	

	Kattebelletje

	Kattenbelletje

106	

	Huilenbalk

	Huilebalk

107	

	Kattebak

	Kattenbak

108	

	Getuigenverhoor

	Getuigeverhoor

109
	Vissegraat

	Vissengraat

110	

	Snottebel

	Snottenbel

111 
	Geboortegolf

	Geboortengolf

112	

	Ziekewagen

	Ziekenwagen

113	

	Gedachtewisseling

	Gedachtenwisseling

114	

	Sekteachtig

	Sektenachtig

115	

	Paardestaart

	Paardenstaart

116	

	Tandeborstel

	Tandenborstel

117	

	Gedachtegoed

	Gedachtengoed

118	

	Dovenetel

	Dovennetel

119	

	Tuttebel

	Tuttenbel

120	

	Paardekastanje

	Paardenkastanje

121
	Gouderegen

	Goudenregen

122	

	Ziekteverzuim

	Ziektenverzuim

123	

	Gekkewerk

	Gekkenwerk

124	

	Kinnebak

	Kinnenbak

125 
	Dromenland

	Dromeland

126	

	Goedendag

	Goededag

127	

	Waardebon

	Waardenbon

128	

	Vitaminegebrek

	Vitaminengebrek

129	

	Knarsetanden

	Knarsentanden

130	

	Vragenuurtje

	Vrageuurtje

131	

	Archetypen

	Archentypen

132	

	Hordeloop

	Hordenloop

133	

	Linzensoep

	Linzesoep

134	

	Hebbendingetje

	Hebbedingetje

135 
	Zonnebrand

	Zonnenbrand

136	

	Hanenkam

	Hanekam

137	

	Apenzuur

	Apezuur

138 
	Alpeweide

	Alpenweide

139	

	Dennenbos

	Dennebos

140	

	Ginnengappen

	Ginnegappen

141 
	Achtenloosheid

	Achteloosheid

142 
	Kinnesinne

	Kinnensinne

143	

	Balkebrij

	Balkenbrij

Kruis aan: welke schrijfwijze is juist?

Antwoorden op blz. 127 en 128
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1	 Heen	en	terug

	 	 	 	 	

2	 Herinnering/aandenken

	 	

3	 Luchtbal

4	 Daad

5	 Soldaat

6	 Gast

7	 Gewoonte/sleur

8	 Treinbestuurder

9	 Huis	met	één	woonlaag

	 	

10	 Fototoestel	

	 	 	

11	 Jongere	van	15-20	jaar	

	 	 	

12	 Lange	witte	groente	

	 	

13	 Grenswacht

14	 Plechtigheid

15	 Zinsverband

16	 Middel	om	te	betalen	

	 	

17	 Medisch	specialist	

18	 Programma	met	het	nieuws	van	de	dag	

	

19	 Gedeelte	van	een	trein	

20	 Houtskoolrooster	

21	 Verdieping	 	

22	 Koers	 	

23	 Geliefd

24	 Korte	jas	 	 	

25	 Zeer	rijk	persoon

26	 Kroeg	 	

27	 Persoonlijk	 	

	 	

28	 Romige	substantie

29	 Appartementencomplex	

	 	 	

30	 Hard	rijden		

	 	

31	 Huidkunde	 	

	 	

32	 Uitgelaten	 	

	 	

33	 Kampeerterrein	

	 	

34	 Betekenisvolle	spreuk	

35	 Leergang	 	

	 	

36	 Einde	van	de	week	

	 	

37	 Tweegesprek	 	

	 	

Welk leenwoord is hier omschreven? 38	 Witte	saus	op	basis	van	olie	en	eidooiers	

39	 Lopen	in	een	georganiseerde	stoet	

40	 Gezant	

	 	 	 	

41	 Politiemedewerker	voor	opsporing	misdrijven

	

42	 Vitrine	

	 	 	 	

43	 Nagalm	 	

	 	

44	 Zoogdier	met	lange	hals

45	 Koffers	 	

	 	 	

46	 Meelproduct,	lange	slierten

47	 Grappenmaker	

	 	

48	 Glazen	bak	voor	vissen	

	 	

49	 Dagbladschrijver	 	 	

50	 Snoepgoed	van	cacao	 	 	

51	 Klein	soort	paard	 	 	

52	 Stelkunde	 	 	

	

53	 Tafel	om	aan	te	werken

54	 Geschenk	 	 	

	

55	 Stortbad	

	 	 	

56	 Sterrenkunde	

	 	 	

57	 Overgevoeligheid	

	 	

58	 Zelfzucht	 	

	 	

59	 Koppeling/doorklikpunt	

	

60	 Plaag	 	 	

	 	

61	 Gezin	 	

	 	 	

62	 Jassenwacht	 	 	

	

63	 Advertentie	op	een	webpagina	

64	 Vreugde/genot	 	

	

65	 Bijlage	van	een	e-mail	 	

	

66	 Draagbare	computer		

	

67	 Harde	schijf	 	 	

	

68	 Opvang	 	 	

	

69	 Iemand	die	inbreek	in	computers	

70	 Spel	met	kleine	witte	ballen

71	 Tekst	en	beeld	op	een	website	

72	 Zoekprogramma	voor	internet

73	 Cowboyfilm	 	 	

	

74	 Filmploeg	 	 	

	

75	 Grappige	blunder	 	

	

76	 Opname	van	dichtbij		

	

77	 Spannende	film	of	boek

	 	 	

78	 Mouwloos	jasje	

	 	

79	 Reinheid	

	 	 	

80	 Onderbroek	met	pijpjes

	 	

81	 Droombeeld	 	

	 	

82	 Voorval	 	

	 	

83	 Vermogen	 	

	 	

84	 Spijkerbroek	 	

	 	

85	 Sweater	met	capuchon
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Ordenen geeft 
overzicht. Boeken op 
schrijver, hangmappen op 
onderwerp, adressen 
op achternaam… Hoe 
is het gesteld met jouw 
kennis van het alfabet?

Op alfabet

86	 Doelpunt	 	

	 	

87	 Overdekte	reservebank	

	

88	 Strafschop		 	

	 	

89	 Voetbalvandaal	

	 	

90	 Broodje	van	bladerdeeg

	 	

91	 Klein	gebakje	

	 	

92	 Koffiekamer	in	schouwburg	 	

93	 Komiek	 	 	

	

94	 Lied	 	

	 	 	

95	 Middagvoorstelling

96	 Frituurproduct	

	 	

97	 Schouwburg	 	

98	 Rijksbode	 	

	

99	 Ondergoed	 	

100	 Model	

	 	 	

101	 		Panty	

	 	 	

102	 		Afstand	

	 	

103	 		Wegsprinten	uit	een	peloton	

104	 		Drinkfles	 	

	

105	 		Aromatisch	aftreksel	

	

106	 		Onderbed	 	

	

107	 		Kan	 	

	 	

108	 		Letterlijst	 	

	

109	 		Klavier	 	

	 	

110	 		Onderzoek/peiling	

	

111	 		Kunststof	 	

	

112	 		Menskunde	 	

	

113	 		Hoogleraar	 	

	

114	 		Alles	wat	gelezen	kan	worden

115	 		Muziekkorps

	 	 	

116	 		Sterke	drank

	 	 	

117	 		Vogel/naprater	

	

118	 		Ziekenauto	

	 	

119	 		Gemoedsgesteldheid	

	

120	 		Watergang	

	 	

121	 		Hartige	taart

	 	 	

122	 		Soort

	 	 	

Welk leenwoord is hier omschreven?

Antwoorden op blz. 128 en 129
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1.	 afweren	–	afwas	–	afwijken	–	afvallen	–	afwezig	–	afwegen

		

2.	 afvoeren	–	affaire	–	afzet	–	afkeer	–	afvaardiging	–	afgunst	

3.	 alibi	–	alias	–	alhoewel	–	alsmede	–	allure	–	allicht

4.	 antiek	–	antwoord	–	anoniem	–	antipathie	–	apotheek	–	ansichtkaart

5.	 apparaat	–	apotheek	–	appel	–	apparatuur	–	apart	–	applaus

6.	 arena	–	argument	–	architect	–	archief	–	argwaan	–	argeloos

7.	 associatie	–	aspect	–	aspirine	–	asiel	–	assistent	–	asociaal

8.	 atlas	–	atmosfeer	–	atheneum	–	atelier	–	atletiek	–	atomisch

9.	 auto	–	augurk	–	aubergine	–	auditie	–	authentiek	–	autistisch

10.	 	avond	–	averij	–	avontuur	–	avocado	–	azijn	–	averechts	

11.	 badkuip	–	bacterie	–	badpak	–	bad	–	bacon	–	babbelen

12.	 bedaren	–	beduusd	–	beambte	–	bedwingen	–	bedachtzaam	–	bedwelmen

13.	 biechten	–	biefstuk	–	bibliotheek	–	bibberen	–	bidden	–	bieb

14.	 bijdrage	–	bijbrengen	–	bijenkorf	–	bijeen	–	bijbenen	–	bijdehand

15.	 bloeddorstig	–	bloembol	–	bloeddruk	–	bloeien	–	bloemkool

16.	 blut	–	blussen	–	blubber	–	bobbel	–	bluffen	–	blunder

17.	 boeren	–	boeken	–	boete	–	boeket	–	boenen	–	boekjaar

Zet de woorden op alfabetische volgorde      Wie A zegt  
moet ook B
     zeggen 
(en doorgaan
     tot Z)

18.	 bollenveld	–	bogen	–	boksen	–	boiler	–	boffen	–	bolleboos

19.	 bondig	–	boordevol	–	boon	–	boosdoener	–	bonzen	–	bonus

20.	 buiging	–	buidel	–	buik	–	buffer	–	buigen	–	buggy

21.	 econoom	–	ecologisch	–	edelsteen	–	editie	–	eczeem	–	economie

22.	 eenvoud	–	eensgezind	–	eenmalig	–	eentje	–	eentonig	–	eensklaps

23.	 eerlijk	–	eerste	–	eerbied	–	eerder	–	eerbetoon	–	eervol

24.	 eigenbelang	–	eigenaardig	–	eikel	–	eigenaar	–	einde	–	eiland

25.	 elektricien	–	elektra	–	elektrisch	–	electoraat	–	elegant	–	elektriciteit

26.	 ensemble	–	enthousiast	–	enkelvoud	–	entourage	–	enkeltje	–	entertainment

27.	 erfrecht	–	erfenis	–	ergens	–	erfgoed	–	erfelijk	–	erfgenaam

28.	 etage	–	esthetisch	–	essentie	–	essentieel	–	espresso	–	essay

29.	 evenwel	–	evenwijdig	–	evident	–	evenwicht	–	evenzeer	–	evolutie

30.	 expansie	–	executie	–	exclusief	–	excuus	–	exotisch	–	exemplaar

31.	 faculteit	–	factor	–	failliet	–	factuur	–	facet	–	faciliteit

32.	 fauteuil	–	favoriet	–	fauna	–	fazant	–	faxen	–	fatsoen

33.	 festival	–	festijn	–	feminisme	–	ferm	–	fervent	–	fenomeen

34.	 figureren	–	fietspad	–	filosoof	–	fictief	–	finale	–	fitheid
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35.	 flensje	–	flink	–	fles	–	flexibel	–	fleurig	–	fiets

36.	 flora	–	flop	–	fluor	–	flirt	–	fluit	–	flits

37.	 folteren	–	folder	–	fondue	–	folie	–	fonds	–	folklore

38.	 frankeren	–	franje	–	frame	–	fractie	–	fragment	–	fragiel

39.	 frustratie	–	frustreren	–	fruit	–	front	–	fris	–	friet

40.	 furore	–	fundament	–	fuseren	–	furieus	–	fundering	–	funest

41.	 galm	–	galerie	–	galg	–	galerij	–	gans	–	gang

42.	 gebeuren	–	gebergte	–	gebied	–	gebed	–	gebeten	–	gebeurtenis

43.	 geboren	–	gebouw	–	gebonden	–	geboden	–	geboorte	–	geborgen

44.	 gedeelte	–	gedag	–	gedeisd	–	gedateerd	–	gedachte	–	gedegen

45.	 grieven	–	griet	–	grif	–	grief	–	griezelig	–	griep

46.	 hier	–	hiel	–	heus	–	heup	–	heuvel	–	hevig

47.	 hip	–	historie	–	hingen	–	hint	–	hinniken	–	historicus

48.	 hoewel	–	hoezo	–	hogerop	–	hoeveel	–	hogerhand	–	hoever

49.	 houden	–	hossen	–	houdbaar	–	horoscoop	–	hospitaal	–	hostess

50.	 hyper	–	hyacint	–	hypocriet	–	hygiëne	–	hypotheek	–	hype

51.	 identiteit	–	idioom	–	identificeren	–	identiek	–	ideologie

Zet de woorden op alfabetische volgorde

         Wat komt
     eerst: galm,
    galerij, galg,
        gang of
            gans?
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Zet de woorden op alfabetische volgorde

52.	 illuster	–	image	–	illegaal	–	illustreren	–	illusie	–	illustratie

53.	 inferieur	–	infinitief	–	infectie	–	inflatie	–	informant	–	infiltreren

54.	 inslag	–	inspreken	–	inslapen	–	inspraak	–	inspannen	–	inspiratie

55.	 ironie	–	islam	–	irritatie	–	isoleren	–	irritant	–	item

56.	 jagen	–	jack	–	jaloers	–	jachtig	–	jacquet	–	jacht

57.	 jargon	–	jarenlang	–	jarig	–	japon	–	janken	–	januari

58.	 jeugdig	–	jij	–	jeans	–	jeuk	–	jeugd	–	jezelf

59.	 joelen	–	joint	–	jockey	–	joggen	–	joch	–	jodelen

60.	 jouw	–	joviaal	–	juf	–	journalist	–	jubelen	–	journaal

61.	 kapje	–	kappen	–	kapitaal	–	kapper	–	kapitein	–	kapot

62.	 karbonade	–	karig	–	karamel	–	kardinaal	–	karate	–	karavaan

63.	 kennelijk	–	kenmerk	–	kennis	–	kennen	–	kenbaar	–	kelk

64.	 kiesrecht	–	kiezel	–	kiezen	–	kieskeurig	–	kieuw	–	kieviet

65.	 kranig	–	krans	–	krachtig	–	kraken	–	krankzinnig	–	kramp	
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1.	 criteria

2.	 onontkoombaar

3.	 opgesoupeerd

4.	 platgewalst

5.	 verbintenis

6.	 getoonzet

7.	 uitzichtloos

8.	 ‘zijnde’	moet	weg

9.	 overwicht

10.	 paranoïde

11.	 verkleumd

12.	 langste	eind

13.	 gefronste

14.	 middeleeuwse

15.	 contaminatie

16.	 totempaal

17.	 uitsluitsel

18.	 verbouwereerder

19.	 spe

20.	 hippies

21.	 boden

22.	 proefde=smaakte

23.	 lidmaten

24.	 wierookvergiftiging

25.	 tussen=onder

26.	 pygmeeën

27.	 driedimensionale

28.	 ‘willen’	moet	weg

29.	 cipressen

30.	 uitentreuren

31.	 kruisen

32.	 tot=voor

33.	 kersenvlaai

34.	 weidse

35.	 het=de

36.	 memorabilia

37.	 emeritaat

38.	 aanstalten

39.	 rozentuin

40.	 rezen

41.	 elektriciteitsbedrijf	

42.	 anagrammen

43.	 geluncht

44.	 behartigenswaardige

45.	 beitsen

46.	 pistachenootjes

47.	 naar=tot

48.	 omhoog=op

49.	 onbetamelijke

50.	 ging

51.	 namen=vonden

52.	 eenpartijstelsel

53.	 overreedde

54.	 ‘liever’	moet	weg

55.	 gefaxt

56.	 te	gronde

57.	 ‘mogen’	moet	weg

58.	 regulerende

59.	 monniken

60.	 hartgrondig

61.	 bedierf

62.	 ten	langen	leste

63.	 lesbiennes

64.	 schril

65.	 zijn=haar

66.	 tumultueus

67.	 cafetaria’s

68.	 tegen=voor

69.	 instigatie

70.	 gelijkberechtiging

Zoek 
de fout
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Werkwoorden
1.	herinnerd

2.	bijhoudt

3.	bejubelt

4.	verplichtte

5.	geliket

6.	Beantwoord

7.	vermoed

8.	ge-e-maild

9.	wordt

10.	echode

11.	Beantwoordt

12.	gereisd

13.	benadert

14.	stevent

15.	bemoeit	

16.	vond

17.	Wordt

18.	besteed

19.	besteden

20.	kosten

Zelfstandig 
naamwoorden
1.	kat

2.	Utrecht

3.	bus

4.	Petra

5.	juffrouw

6.	spruiten

7.	lied

8.	namen

9.	boeken

10.	Klaas

11.	racefiets,	fietsenstalling

12.	dierenwinkel,	poesje

13.	Gerard,	school,	Rotterdam

14.	hondje,	mevrouw,	overkant

15.	Ylvie	Gerritsma,	boek,	werk,	

parlement

16.	gracht,	Amsterdam,	gevaar

17.	afscheidsfeest,	uur

18.	Nederland,	economieën,	

wereld

19.	Donderdagavond,	ster,	

hemel

20.	Karin	Bloemen,	voorstelling,	

moment

Twijfelwoorden
1.	naar

2.	hun

3.	jou

4.	dat

5.	hen

6.	zijn

7.	naar

8.	uw

9.	hen,	hun

10.	dat

11.	dan	ik

12.	hun

13.	wat

14.	als	zij

15.	Na

16.	jouw

17.	dat

18.	hen

19.	dat

20.	Hun

Weetwoorden
1.	eengezinswoning

2.	consciëntieus

3.	kopiëren

4.	limerick

5.	ravigotesaus

6.	minutieus

7.	stagiair

8.	commissaris

9.	rhesusfactor

10.	opticien

w11.	pur	sang

12.	chic

13.	amusant

14.	actrice

15.	absent

16.	sfinxen

17.	souffleur

18.	etablissement

19.	kenau

20.	carrière

Hoofdletters
1.	btw

2.	het	zuiden

3.	Palestijn

4.	middeleeuwen

5.	PvdA

6.	mevrouw	Van	der	Kooij

7.	23	mensen

8.	Geachte	redactie

9.	de	heer	B.	van	der	Plas

10.	maandag

11.	Amsterdam-Zuid

12.	Fiat

13.	T-shirt

14.	Brabants

15.	koning

16.	Vaderdag

17.	’s	Avonds	

18.	euro

19.	Spaans

20.	burgemeester

Vaste combinaties
1.	te	allen	tijde

2.	bij	tijd	en	wijle

3.	in	levenden	lijve

4.	ten	koste	van

5.	ter

6.	goeden

7.	de

Spelling

112



115

33. Visiteren

Onderzoeken

34. Gravitatie

Zwaartekracht

35. Vermamst

Verraden

36. Kringetjes spugen

Nietsdoen

37. De appels wegdragen

Als	schoonste	erkend	

worden	

38. Bramarbas

Opschepper

39. Kelderen

Zinken

40. Ambigu

Misplaatst

41. Determinant

Bepalende	factor

42. Bloed voor het hart 

krijgen

Gewetenswroeging	

krijgen

43. Preventie

Voorzorg

44. Droesem

Bezinksel

45. Occuperen

Bezetten

46. Majoriteit

Meerderheid

47. Abstract

Losgemaakt	van	de	

werkelijkheid

48. Branche

Economische	sector

49. Clausule

Voorbehoud

50. Entameren

Aansnijden

51. Excelleren

Uitblinken

52. Frequent

Vaak

53. Profaan

Niet-kerkelijk

54. Plastisch

Beeldend

55. Gastronoom

Fijnproever

56. Expliciet

Uitdrukkelijk

57. Crinoline

Hoepelrok

58. Grif

Vlug

59. Struweel

Struikgewas

60. Passé

Verouderd

61. Lethargisch

Inactief

62. Meerkat

Aap

63. Kapittelen

Berispen

64. Categorisch

Stellig

65. Bescheid

Antwoord

66. Spie

IJzeren	pen

67. Decisief

Afdoend

68. Pizzicato

Tokkelend

69. Prompt

Direct

70. Rammei

Stormram

71. Skunk

Stinkdier

72. Tachometer

Toerenteller

73. Yucca

Sierplant

74. Zog

Kielwater

75. Aberdeen

Vishaak

76. Marginaal

Bijkomstig

77. Protocol

Voorschriften

78. Gnoe

Soort	antilope

79. Vermiljoen

Rode	kleur

80. Windjammer

Zeilschip

81. Geaffecteerd

Gekunsteld

82. Simuleren

Veinzen

83. Chintz

Katoenen	stof

84. Pavane

Dans

85. Sectretaire

Schrijfmeubel

86. Nègre

Ghostwriter

87. Nix

Watergeest

88. Transparant

Doorzichtig

89. Muizen

Bintjes

90. Een dikke nek hebben

Verwaand	zijn

91. Paradoxaal

Dubbelzinnig

92. Bilateraal

Tweezijdig

93. Oks

Goed

94. Enigma

Raadsel

95. Foezel

Slechte	jenever

96. Abject

Verachtelijk

97. Thuisligger

Kostganger

98. Jeremiëren

Klagen

99. Wrattenbijter

Insect

100. Muffin

Cakeje

101. Nabauwen

Napraten

102. Kor

Sleepnet

103. Rins

Zurig

104. Grenadier

Keursoldaat

105. Maracuja

Passievrucht

106. Inferieur

Minderwaardig

107. Pastiche

Nabootsing

108. Piëdestal

Voetstuk

109. Sacrosanct

Onaantastbaar

110. Snuisterij

Klein	sieraad

111. Talie

Takel

112. Ludiek

Speels

113. Nokken

Ophouden

114. Nonet

Muziekstuk

115. Schalmei

Herdersfluit

116. Bassesse

Laagheid

117. Ambetant

Irritant

118. Connotatie

Ondertoon

119. Dichotoom

Tweedelig

120. Liaison

Affaire

121. Brisant

Explosief

122. Dogmatisch

Onbuigzaam
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1. Moraal

Zedenleer

2. Verknocht

Gehecht

3.	Ontstentenis

Afwezigheid

4. Domicilie

Woonadres

5. Naasten

In	bezit	nemen

6. Heikel

Hachelijk

7. Liga

Verbond

8. Resideren

Wonen

9. Wederwaardigheid

Ervaring

10. Digniteit

Waardigheid

11. Noest

Vlijtig

12. Malversatie

Verduistering

13. Manou

Rotan

14. Addictie

Verslaving

15. Gelieerd

Verwant

16. Patina

Oxydatielaag

17. Tui

Kabel

18. Repel

Vlaskam

19. Exegese

Tekstuitleg

20. Dispensatie

Vrijstelling

21. Curare

Pijlgif

22. Larderen

Doorspekken

23. Detineren

Gevangenzetten

24. Mikado

Keizer

25. Bakeliet

Kunsthars

26. Martiaal

Krijgshaftig	

27. Logger

Vaartuig

28. Zetbaas

Stroman

29. Zwaluwstaart

Houtverbinding

30. Soelaas

Vertroosting

31. Configuratie

Formatie

32. Nopen

Aansporen

1.	De	muisjes	hebben	met	hun	kleine	scherpe	tandjes	aan	moeders	beschuit	gezeten.

2.	In	het	algemeen	hebben	veel	volwassen	vrouwen	bijzondere	gaven	op	allerlei	gebieden.

3.	Met	een	toename	van	kosten	ging	de	dikkerd	in	grote	lijnen	akkoord.

4.	Verdwaald	in	het	slot	zat	een	meisje	te	wachten	op	de	portier.

5.	Na	veel	vijven	en	zessen	besloten	ze	samen	het	feest	te	vieren.

6.	In	landen	met	veel	vliegen	dalen	de	verkopen	van	dit	middel	niet.

7.	De	krant	van	zaterdag	bericht	dat	deze	aanvaller	geen	bal	kon	koppen.

8.	Alle	kopjes	braken	in	stukken	toen	hij	de	kat	een	klap	gaf.

9.	Alle	dassen	van	supporters	in	die	kleur	zijn	niet	van	datzelfde	merk.

10.	Het	is	geen	wonder	dat	hij	meteen	zijn	verdiende	loon	ontvangen	heeft.

11.	Vele	toeristen	stranden	hier	in	de	zomer	vanwege	het	zeer	slechte	weer.

12.	Volgens	zijn	moeder	klopte	het	niet	dat	de	jongen	geen	hart	had.

13.	De	zinken	boot	ging	met	volle	vaart	snel	vooruit	in	het	water.

14.	De	plannen	van	die	architecten	om	mooie	huizen	te	bouwen	zijn	vervallen.

15.	Na	het	bal	lieten	voetballers	zich	op	de	trappen	fotograferen	met	supporters.

16.	Die	bokser	gaf	een	tegenstander	bloemen	en	kwam	goed	uit	de	hoek.

17.	Vader	klopt	het	matje	en	roept	moeder	op	hem	bij	te	staan.

18.	Naar	eigen	zeggen	scholen	veel	leerlingen	in	vakanties	samen	voor	hun	lokalen.

19.	Het	meisje	viel	op	toen	zij	de	populaire	zanger	ten	dans	vroeg.

20.	De	badgasten	zonnen	op	wraak	toen	kwajongens	hun	schoenveters	aan	elkaar	regen.

21.	De	hongerige	ijsberen	vissen	naar	eten	dat	oppassers	in	het	water	gooien.

22.	Heldere	geesten	gaan	de	gangen	na	van	mensen	die	’s	nachts	spoken	zien.

23.	Agenten	kammen	de	kapsalon	uit	op	zoek	naar	die	spoorloos	verdwenen	kappers.

24.	Biologen	zijn	in	de	wolken	als	zij	een	zwerm	bijen	zien	vliegen.

25.	Onder	de	bezielende	redactie	van	gerenommeerde	schrijvers	worden	vaak	mooie	boeken	uitgegeven.	

Lange zinnen

wat betekent dat?
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123. Empirisch

Proefondervindelijk

124. Flux de bouche

Welbespraaktheid

125. Groggy

Niet	helder	van	geest

126. Initiatie

Inhuldiging

127. Matineus

Gewend	vroeg	op	te	staan

128. Namasté

Hindoeïstische	groet

129. Nepotisme

Bevoordelen	van	familie

130. Omineus 

Onheilspellend

131. Paljas

Dwaas

132. Periferie

Buitenkant

133. Sub rosa

In	vertrouwen

134. Vigilant

Waakzaam

135. Contrecoeur

Met	tegenzin

136. Divageren

Afdwalen

137. Epibreren

Belangrijk	doen

138. Pernicieus

Kwaadaardig

139. Infaam

Eerloos

140. Rapaille

Schorem

1.	Pleonasme

2.	Eufemisme

3.	Tautologie

4.	Pleonasme

5.	Contaminatie

6.	Tautologie

7.	Contaminatie

8.	Tautologie

9.	Contaminatie

10.	Hyperbool

11.	Eufemisme

12.	Contaminatie

13.	Contaminatie

14.	Pleonasme

15.	Contaminatie

16	Hyperbool

17.	Contaminatie

18.	Tautologie

19.	Pleonasme

20.	Contaminatie	

21.	Eufemisme

22.	Contaminatie	

23.	Pleonasme

24.	Pleonasme

25.	Tautologie

26.	Tautologie

27.	Tautologie

28.	Pleonasme

29.	Eufemisme

30.	Onjuiste	herhaling

31.	Dubbele	ontkenning

32.	Eufemisme

33.	Onjuiste	herhaling

34.	Eufemisme

35:	Tautologie

36:	Contaminatie

37:	Onjuiste	herhaling

38:	Pleonasme

39:	Pleonasme

40.	Tautologie

41.	Pleonasme

42.	Pleonasme

43.	Tautologie

44.	Pleonasme

45.	Eufemisme

46.	Contaminatie

47.	Hyperbool

48.	Dubbele	ontkenning

49.	Contaminatie

50.	Pleonasme

51.	Pleonasme

52.	Onjuiste	herhaling

53.	Eufemisme

54.	Tautologie

55.	Tautologie

56.	Pleonasme

57.	Onjuiste	herhaling

58.	Dubbele	ontkenning

59.	Eufemisme

60.	Tautologie

61.	Eufemisme

62.	Hyperbool

63.	Pleonasme

64.	Eufemisme

65.	Tautologie

66.	Pleonasme

67.	Pleonasme

68.	Pleonasme

69.	Onjuiste	herhaling

70.	Pleonasme

Stijlfiguren
Uitleg
Bij	een	pleonasme	wordt	een	eigenschap	die	

onlosmakelijk	verbonden	is	met	het	genoemde,	nog	

eens	in	een	bepaling	uitgedrukt,	al	dan	niet	bewust.

Een tautologie	noemt	een	begrip	tweemaal	of	

meerdere	malen,	en	bestaat	doorgaans	uit	twee	of	

meer	woorden	van	dezelfde	woordsoort.

Een	contaminatie	is	een	verhaspeling	van	twee	

woorden	of	uitdrukkingen	met	een	verwante	

betekenis,	waardoor	een	verkeerd	nieuw	woord	of	

een	verkeerde	nieuwe	uitdrukking	ontstaat.

Een	eufemisme	is	een	verzachtende,	verbloemende	

of	verhullende	uitdrukking	die	gebruikt	wordt	in	

de	plaats	van	iets	wat	als	ruw	of	kwetsend	gevoeld	

wordt,	voor	iets	wat	als	een	taboe	gezien	wordt	of	

voor	iets	wat	met	een	negatieve	gevoelswaarde	

verbonden	is.

Er	is	sprake	van	een	hyperbool	wanneer	de	inhoud	

van	de	mededeling	overdreven	wordt	vergroot.

Bij	een	onjuiste herhaling	wordt	een	woord	twee	

of	meer	keer	onterecht	herhaald.

In	een	dubbele ontkenning	wordt	iets	op	twee	

manieren	ontkend	om	de	ontkenning	te	versterken.

Bronnen:	www.taaladvies.net	e.a.
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1.

kruid	 nagel	 lak

edel	 steen	 koud

koud	 vuur	 doop

doop	 naam	 woord

woord	 kunst	 mest

2.

mest	 vee	 stapel

hagel	 slag	 tand

tand	 vlees	 waren

waren	 huis	 meester

meester	 werk	 kamp

3.

kamp	 vuur	 water

geiten	 kaas	 schaaf

kussen	 sloop	 pand

stoom	 cursus	 jaar

met	 aal	 moes

4.

foto	 graaf	 werk

douche	 gordijn	 rails

fruit	 schaal	 dier

dames	 zadel	 pijn

kust	 streek	 roman

5.

aal	 moes	 tuin

donder	 dag	 blad

paarden	 staart	 deling

reken	 wonder	 olie

woord	 kunst	 bloem

6.

veld	 sport	 veld

boter	 ham	 lap

rogge	 brood	 nodig

regen	 jas	 zak

veel	 eer	 gisteren

7.

school	 plein	 vrees

buik	 spier	 massa

toon	 hoogte	 punt

noten	 schrift	 geleerde

zee	 wier	 ook

8.

kant	 lijn	 dienst

groot	 spraak	 waterval

thee	 servies	 goed

sport	 school	 plein

huis	 vesting	 wal

9.

poes	 lief	 hebben

bier	 buik	 spreker

bad	 stof	 zuiger

haven	 mond	 orgel

merg	 pijp	 been

10.

wagen	 ziekte	 beeld

plas	 wekker	 radio

gas	 flessen	 post

half	 bloed	 vat

klok	 gevel	 kachel

11.

stop	 teken	 papier

baan	 record	 poging

koos	 naam	 bord

genade	 schot	 land

compost	 hoop	 vol

12.

smaak	 stof	 wolk

ham	 burger	 vader

zieken	 boeg	 water

krijt	 rots	 wand

boter		 bloem	 motief

13.

weg	 piraten	 zender

schroef	 draad	 glas

borg	 tocht	 gordijn

familie	 graf	 heuvel

hoofd	 kussen	 gevecht

14.

klomp	 voet	 afdruk

hand	 boeien	 koning

vlees		 jus	 d’orange

oven	 vast		 maken

box	 pak	 ezel

15.

dood	 gewoon		 terecht

kanaal	 tunnel	 buis

hard	 hout	 skelet

kasteel	 tuin	 kabouter

proef	 ballon	 netje

16.

groei	 markt	 onderzoek

vezel		 platen	 label

winkel		 centrum		 functie

ander	 som	 meren

opslag	 plaats	 vervanger

17.

beurs	 plein	 wacht

hotel	 kamer	 heer

kleur		 rijk	 dom

vraag	 teken	 leraar

hoofd	 zuster	 bedrijf

18.

eind	 controle	 bezoek	

maandag	 ochtend	 zon	

lucht	 alarm	 klok	

kraam	 tranen	 dal	

afval	 berg	 muis	

19.

boter	 ham	 lap	

slaap	 kamer	 meisje	

appel	 flap	 uit	

pinda	 kaas	 plank	

bak	 steen	 worp	

20.

huis	 mijt	 er	

rogge	 brood	 nodig	

regen	 jas	 zak	

veel	 eer	 gisteren	

vast	 goed	 eren	

21.

voet	 bal	 verlies	

al	 ge	 heel	

wagen	 ziek	 te	

boom	 vlakte	 maat	

tot	 aal	 glad	

woordritsen
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22.

buik	 spier	 massa	

lust	 hof	 dame	

eigen	 waarde	 ring	

lak	 moes	 tuin	

verlies	 post	 bode	

23.

bitter	 bal	 let	

water	 peil	 loos	

uur	 werk	 overleg	

tegen	 zin	 deren	

zadel	 dak	 pan	

24.

lief	 de	 gen	

af	 loop	 gips	

was	 goed	 koop	

leer	 gierig	 aard	

trek	 haak	 naald	

25.

tussen	 schot	 land	

brand	 lucht	 vaart	

aan	 deel	 nemen	

rijst	 schotel	 antenne	

aard	 appel	 gebak	

26.

pret	 pakket	 post	

flauw	 te	 ring	

ban	 aal	 moes	

zee	 gras	 halm	

beneden	 huis	 mus	

27.

brood	 mes	 scherp	

kussen	 sloop	 hamer	

kom	 pas	 kamer	

fondue	 bord	 karton	

zee	 tong	 punt	

28.

motor	 muis	 mat	

erwten	 soep	 lepel	

dames	 voetbal	 shirt

brom	 vlieg	 tuig	

gras	 kaas	 plankje	

29.

kussen	 sloop	 pand	

stoom	 cursus	 jaar	

met	 een	 maal	

foto	 graaf	 werk	

douche	 gordijn	 rails	

30.

fruit	 schaal	 dier	

dames	 zadel	 pijn	

deur	 mat	 ras	

kust	 streek	 roman	

brand	 alarm	 signaal	

31.

klooster	 orde	 dienst	

start	 punt	 gaaf	

draai	 boek	 werk	

muizen	 plaag	 geest	

krenten	 brood	 beleg	

32.

plezier	 jacht	 vergunning	

ijs	 beren	 klauw	

stink	 dier	 vriendelijk	

pan	 fluit	 concert	

stoep	 krijt	 pak	

33.

stoel	 hoes	 laken	

mak	 kers	 vers	

kaars	 licht	 therapie	

links	 buiten	 beentje	

doof	 pot	 lood	

34.

met	 aal	 bes	

bouw	 land	 bouw	

rap	 ier	 land	

voor	 naam	 woord	

kogel	 regen	 bui	

35.

droom	 wereld	 doel	

klaar	 over	 kant	

knip	 draad	 schaar	

knip	 mes	 punt	

bad	 stof	 zuiger	

36.

kaas	 schaaf	 wond	

drink	 water	 pistool	

voetbal	 schoen	 maker	

eco	 boeren	 land	

grind	 zand	 strand	

37.

bloem	 bed	 kast	

appel	 boor	 eiland	

vuil	 stort	 bui	

zomer	 jas	 haak	

geiten	 boeren	 jongen	

woordritsen
38.

alpen	 gras	 vogel	

graniet	 zand	 duinen	

vis	 buffet	 kast	

sinterklaas	 rijm	 woede	

biljart	 bal	 spel	

39.

tafel	 dames	 trui	

dadel	 brood	 winkel	

aan	 bak	 pan	

fiets	 cross	 wielen	

kas	 frambozen		 struik	

40.

dienst	 auto	 dak	

gras	 berm	 bom	

Heeren	 veen	 moeras

koffie	 ochtend	 zon

oer	 knal	 oranje

41.

beuken	 blad	 goud	

kaneel	 suiker	 amandel	

zomer	 dijk	 graaf	

angora	 katten	 mand	

rib	 fluweel	 zacht	

42.

voort	 borduur	 kunst	

ijs	 dans	 vloer	

draag	 moeder	 geluk	

tafel	 biljart	 bal	

cross	 fiets	 ketting	

43.

bodem	 prijzen	 circus	

zieken	 boeg	 beeld	

mini	 cruise	 schip	

melk	 kies	 pijn	

bouw	 radio	 boodschap	

44.

toneel	 achtergrond		 geluid	

vakantie	 budget	 hotel	

na	 zomer	 hitte	

aard	 gas	 kraan	

bak	 lucht	 ballon	

45.

blue	 jeans	 hemd	

cactus	 familie	 roman	

school	 krijt	 rots	

koper	 brons	 poeder	

wieler	 belofte	 team	

 Spelden
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46.

bos	 aardbeien	 ijs	

droom	 beelden	 tuin	

nieuws	 pagina	 groot	

honger	 winter	 hemel	

bromfiets	 motor	 bril	

47.

regen	 afvoer	 gas	

winkel	 straat	 vuil	

oven	 friet	 tent	

basis	 school	 juf	

disco	 avond	 student	

48.

televisie	 debuut	 single	

baard	 haar	 clip	

as	 punt	 cirkel	

deur	 knip	 geluid	

rechter	 duim	 schroef	

49.

aangifte	 belasting	 telefoon	

thuis	 bioscoop	 film	

gif	 golf	 broek	

donker	 blauw	 druk	

bijltjes	 dag	 ster	

50.

college	 jaar	 balans	

brandweer			 auto	 weg	

stem	 gember	 bier	

bak	 boter	 koek	

geiten	 melk	 chocolade	

51.

hoofd	 straat	 jeugd	

web	 design	 stoel	

sterrenkunde	studenten	 	grap	

melk	 chocolade	 letter	

konik	 paarden	 pension	

52.

rond	 vroeg	 barok	

vuur	 duin	 roos	

hoger	 hand	 borstel	

winkel	 filiaal	 manager	

buurt	 jeugd	 bibliotheek	

53.

achter	 hoofd	 straat	

tintel	 fris	 drank	

dompel	 bad	 zeep	

half	 drie	 hoek	

stikstof	 atoom	 klok	

54.

knoflook	 geur	 vlag	

bescherm	 brillen	 glas	

beeld	 synchroon	 zwemmen	

imitatie	 bont	 mantel	

door	 bloed	 rood	(bloed)

55.

pagina	 groot	 moe	

contact	 lijm	 kwast	

berg	 melk	 eiwit	

feest	 neus	 fluit	

bloem	 bak	 steen	

56.

haar	 krul	 schaats	

steen	 koud	 schuim	

boven	 plaat	 wals	

kaasjes	 kruid	 kaas	

afval	 water	 fontein	

57.

adoptie	 kind	 bruid	

kerk	 duiven	 post	

berg	 apen	 rots	

inkt	 spat	 bord	

water	 closet	 papier	

58.

zij	 balkon	 deur	

fruit	 tuin	 terras	

jammer	 klaag	 zang	

leger	 basis	 lak	

boeken	 bal	 jurk	

59.

dames	 atletiek	 club	

kerst	 nacht	 zweet	

maat	 cilinder	 slot	

tafel	 tennis	 sok	

familie	 foto	 camera	

woordritsen
60.

na	 geboorte	 dorp	

wereld	 cup	 cake	

onder	 buik	 rol	

leef	 keuken	 prinses	

ski	 schans	 springen	

61.

sport	 leraren	 pensioen	

kabel	 brug	 klas	

aas	 gier	 tank	

afrits	 broek	 zak	

regen	 douche	 gordijn	

62.

dek	 hut	 koffer	

dans	 avond	 krant	

dom	 kerk	 koor	

koffie	 dames	 hoed	

beschuit	 bus	 station	

63.

dienst	 auto	 trein	

achter	 huis	 adres	

auto	 blad	 luis	

eet	 hoek	 bad	

af	 dak	 nagel	

64.

heide	 brand	 brief	

landje	 pik	 donker

cluster	 hoofdpijn	 dossier	

flessen	 hals	 spier	

wijn	 kurk	 tegel	

65.

cadeau	 tafel	 servies	

dierenarts	praktijk	 examen	

beeld	 schoon	 zus	

borrel	 glas	 wol	

lees	 bril	 eend	

66.

vakantie	 liefdes	 verdriet	

lever	 kaas	 stengel	

drank	 zaken	 reis	

angora	 konijnen	 hok	

kunst	 geschiedenis		student	
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1.	 ezel

2.	 hals

3.	 arm

4.	 waar

5.	 laag

6.	 riem

7.	 bij

8.	 figuur

9.	 min

10.	 lijn

11.	 ontzet	

12.	 slag

13.	 bok

14.	 kardinaal

15.	 kwast

16.	 naald

17.	 aankomen

18.	 aankomen

19.	 ajax

20.	 anker

21.	 as

22.	 want

23.	 bank

24.	 paard

25.	 pijp

26.	 singel

27.	 beeld

28.	 beker

29.	 bel

30.	 bermuda

31.	 beslag

32.	 bestek

33.	 blik

34.	 treffen

35.	 bot

36.	 brug

37.	 cel

38.	 deken

39.	 els

40.	 graad

41.	 stuk

42.	 hoorn

43.	 kraken

44.	 kruk

45.	 lam

46.	 leer

47.	 loop

48.	 loper

49.	 maat

50.	 manen

51.	 mat

52.	 nest

53.	 noot

54.	 palm

55.	 pas

56.	 piste

57.	 pluim

58.	 post

59.	 recht

60.	 ring

61.	 roos

62.	 rooster

63.	 rug

64.	 school

65.	 slip

66.	 slot

67.	 pen

68.	 blad

69.	 ton

70.	 kast

1.	glas-in-loodraam

2.	televisie-uitzending

3.	lagereschoolkind

4.	ski-jack

5.	oud-minister

6.	antiaanbaklaag

7.	stage-uren

8.	sociale	woningbouw

9.	kat-en-muisspelletje

10.	massaontslag

11.	lente-uitjes

12.	videorecorder

13.	hogeschool

14.	keuze-element

15.	vwo-leerling

16.	vanilleyoghurt

17.	badkamerdeurklink

18.	kabinet-Rutte	III

19.	politieambtenaar

20.	top	10-plaat

21.	café-eigenaar

22.	gelijkekansenbeleid

23.	antistof

24.	nek-aan-nekrace

25.	gummi-jas

26.	adrenaline-injectie

27.	hoogrisicopatiënt

28.	netto-opbrengst

29.	milieu-inspectieverslag

30.	insulineopname

31.	dikkedarmkanker

32.	luitenant-kolonel

33.	bio-industrie

34.	achtuurjournaal

35.	kant-en-klaarmaaltijden

36.	Rabobank

37.	toe-eigenen

38.	mede-inzittende

39.	mini-jurk

40.	vijfeurobiljet

41.	rijexamen

42.	Noordoost-Groningen

43.	medeburgers

44.	diploma-uitreiking

45.	graai-economie

46.	dodehoekongeval

47.	80-jarige

48.	urineonderzoek

49.	babyartikel

50.	milieu-invloed

51.	interim-manager

52.	consumptie-ijs

53.	20+-kaas

54.	chef-kok

55.	aspirant-koper

56.	indiensttreding

57.	fietsverhuur	

58.	kortetermijnplanning

59.	vijfsterrenhotel

60.	zuidzuidwest	

61.	zee-egel

62.	zo-even

63.	radio-omroep

64.	dia-avond

65.	na-apen

66.	woonwerkverkeer	

67.	vrijetijdkleding	

68.	hightea-etagère

69.	art-nouveaukunst

70.	Oost-Vlaams

71.	daging-rendangmenu

72.	kruidje-roer-mij-niet

73.	co-ouderschap

74.	radio-interview

75.	Zuid-Amerikaans

76.	IQ-test

77.	@-teken

78.	astma-aanval

79.	rugzaktoerismebranche

80.	minimumbarometerstand

81.	vacuümmeter

82.	tekortkomen

83.	ingebruikname

84.	eraan	meewerken

Koppeltekens

Homoniemen
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1. Stevig in het zadel zitten

Een	belangrijke	positie	hebben

2. Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste 

bloemen

Als	je	risico’s	durft	te	nemen,	levert	dat	soms	de	beste	

resultaten	op

3. Aan de veren kent men de vogel

Je	kunt	aan	het	uiterlijk	al	zien	met	wat	voor	iemand	

je	te	maken	hebt

4. Babylonische spraakverwarring

Elkaar	verkeerd	begrijpen

5. Hij speelt aap wat heb je mooie jongen

Overdreven	vriendelijk	zijn

6. Als katten muizen, mauwen ze niet

Wanneer	je	aan	het	eten	bent,	praat	je	niet	zoveel

7. Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd

Grote	projecten	kosten	tijd

8. De nieuwe kleren van de keizer

Een	dwaze	gewoonte	of	beslissing	waar	niemand	iets	

van	durft	te	zeggen

9. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft 

een lelijk ding

Wie	zich	mooi	aankleedt,	wordt	daarmee	zelf	nog	niet	

mooi

10. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Je	kan	beter	iets	voortijdig	stoppen	dan	doorgaan	tot	

het	helemaal	verkeerd	gaat

11. Al doende leert men

Door	iets	vaak	te	doen,	leer	je	hoe	het	moet

12. Alle hout is geen timmerhout

Niet	iedereen	beschikt	over	dezelfde	kwaliteiten

13. Laat je linkerhand niet weten wat je 

rechterhand doet

Je	moet	niet	opscheppen	over	een	goede	daad

13. Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw 

hun blote billen

Iemand	die	meer	wil	dan	hij	kan,	maakt	zich	snel	

belachelijk

14. Als de berg niet tot Mohammed komt, zal 

Mohammed tot de berg gaan

Genoegen	nemen	met	wat	beschikbaar/mogelijk	is

15. Als de ene hand de andere wast, worden ze 

allebei schoon

Een	taak	wordt	gemakkelijk	als	je	elkaar	helpt

16. Als de herder dwaalt, dolen de schapen

Als	de	leiding	niet	deugt,	weten	ondergeschikten	niet	

wat	ze	moeten	doen

17. Een schot voor de boeg geven

Een	aanzet	tot	een	discussie	geven

18. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan

Wie	te	veel	gedronken	heeft,	kan	geen	goede	

beslissingen	meer	nemen

19. Zij kan de zon niet in het water zien schijnen

Zij	is	jaloers

20. Als hadden geweest is, is hebben te laat

Je	moet	niet	zeuren	over	gedane	zaken

21. Het is water en wind

Voedsel	waar	weinig	vitamines	in	zitten

22. As is verbrande turf

Van	een	voorwaardelijke	belofte	(as	=	als)	kun	je	niet	

op	aan

23. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht

Kleine	concrete	resultaten	zijn	beter	dan	grootse	

plannen

24. Aan de vruchten kent men de boom

Aan	de	nakomelingen	kent	men	de	ouders

25. Aan de boemel zijn

Fuiven

26. Bij het scheiden van de markt leert men de 

kooplui kennen

Iemands	ware	karakter	blijkt	pas	als	het	erop	aankomt

27. De beste breister laat weleens een steek vallen

Zelfs	heel	kundige	mensen	maken	soms	fouten

28. De lamp hangt scheef

Het	geld	is	op

29. Een kruimeltje is ook brood

Wees	gelukkig	met	wat	je	hebt

30. Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Eén	omstandigheid	laat	nog	geen	eindconclusie	toe

31. Er gaat een dominee voorbij

Er	valt	plotseling	een	stilte	in	een	rumoerig	gezelschap

32. Gestolen wateren zijn zoet

Wat	je	oneerlijk	verkregen	hebt,	lijkt	dikwijls	beter	

dan	wat	je	eerlijk	hebt	verdiend

Spreekwoorden
& gezegden
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33. Je krijgt er geen hond mee achter de kachel 

vandaan

Je	zal	met	betere	argumenten	moeten	komen	als	je	

iets	gedaan	wilt	krijgen

34. Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil

Iedereen	is	verantwoordelijk	voor	zijn	eigen	daden

35. Zijn schip voert te grote zeilen

Hij	geeft	te	veel	geld	uit

36. Als een snoek op zolder kijken

Verbaasd

37. De kat de bel aanbinden 

Als	eerste	aan	een	moeilijke	klus	of	ingewikkeld	

gesprek	beginnen

38. Andermans boeken zijn duister te lezen

De	toestand	of	bedoelingen	van	een	ander	zijn	

moeilijk	in	te	schatten

39. Met onbevaren volk is het slecht zeilen

Het	is	moeilijk	werken	met	onervaren	mensen

40. Aan de dril zijn

Feestvieren

41. Als mijn kat een koe was, kocht ik geen melk 

meer

Dat	is	een	onzinnige	vraag

42. Beproeft uw schouders eer gij draagt

Waag	je	pas	aan	een	zware	klus	als	je	zeker	weet	dat	

je	deze	aankan

43. Bij hem is het Pasen en Pinksteren

Het	gaat	hem	financieel	goed

44. Daar groeit het gras in de straten

Het	is	daar	een	saaie	boel

45. Dat gaat boven mijn prik

Ik	vind	het	te	duur

46. De bink steken

Spijbelen

47. De engeltjes schudden hun bedjes uit

Het	sneeuwt

48. De gekken krijgen de kaart

Het	geluk	komt	de	dommen	toe

49. Hollandse spruitjeslucht

Nederlandse	burgerlijkheid

50. De lucht hangt nog vol dagen

Het	hoeft	allemaal	niet	meteen	af

51. De peper groeit bij hem op de rug

Hij	wil	zijn	leven	maar	niet	beteren

52. Het ijs breken

Een	vriendelijk	gesprek	op	gang	brengen	na	een	kil	

begin

53. Zij is een onbestorven weduwe

Haar	man	heeft	haar	verlaten

54. Tegen de lamp lopen

Betrapt	worden

55. Winst baart nijd

Mensen	zijn	vaak	jaloers	als	het	je	goed	gaat

56. Werken op zijn zeven gemakken

Rustig	en	ontspannen	werken

57. Veel wind, weinig regen

Hij	doet	zich	belangrijk	voor	maar	stelt	weinig	voor

58. Van iemands hand vliegen

IJverig	doen	wat	iemand	zegt

59. Van de hemelse dauw leven

Erg	arm	zijn

60. Uit iemands gezicht gesneden zijn

Veel	op	iemand	lijken

61. Twee vossen kunnen elkaar niet bedriegen

Twee	slimme	mensen	maken	elkaar	niets	wijs

62. De tering naar de nering zetten

Leven	met	de	middelen	die	je	hebt

63. Ergens haring of kuit van willen hebben

Precies	willen	weten	hoe	iets	in	elkaar	steekt

64. Op eieren lopen

Heel	voorzichtig	handelen

65. Van de hand in de tand leven

Leven	zonder	je	zorgen	te	maken	over	de	toekomst

66. De plaat poetsen

Vertrekken

67. Langs de straat van straks komt men aan het 

huis van nooit

Mensen	doen	vaak	allerlei	beloften	zonder	die	na	te	

komen

68. Kraaien en duiven vliegen nooit samen

Vriendschap	tussen	maatschappelijk	ongelijke	

personen	is	niet	mogelijk

69. Het gras groeit niet sneller door aan de sprietjes 

te trekken

Soms	moet	je	gewoon	geduld	hebben

70. In de winter van je leven zijn

Erg	oud	zijn

71. Een kaars voor de duivel branden

Bij	iedereen	slijmen
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72. Iets met de vliegende schietspoel doen 

Zeer	gehaast	

73. Van de gaffel in de greep 

Het	gaat	steeds	slechter

74. Hij staat bekend als de bonte hond met de 

blauwe staart

Hij	is	berucht

75. Zijn oren staan te dicht bij zijn hoofd 

Hij	is	te	nieuwsgierig	

76. De domste boeren hebben de dikste aardappelen 

Met	geluk	kom	je	soms	verder	dan	met	verstand	

77. Hij heeft een huis met een gouden dak 

Hij	heeft	een	zeer	hoge	hypotheek	

78. Waarom ergens anders melk halen als je thuis 

een koe hebt? 

Ga	niet	vreemd,	maar	koester	wat	je	hebt	

79. Kleed je niet uit voor je naar bed gaat 

Je	moet	je	erfenis	niet	weggeven	als	je	nog	leeft	

80. De muizen sterven er voor de kast 

Het	is	daar	armoe	troef

81. Geen rozen zonder doornen

Alle	goede	dingen	hebben	ook	minder	leuke	kanten

82. Op eigen wieken drijven

Je	volledig	kunnen	redden	van	het	geld	dat	je	verdient

83. Geen profeet is in zijn eigen land geëerd

Mensen	in	je	omgeving	zijn	vaak	minder	bereid	om	

naar	je	te	luisteren	dan	vreemden

84. Ieder vist op zijn getij

Iedereen	maakt	gebruik	van	het	beste	ogenblik

85. Gekken en dwazen schrijven hun namen op 

muren en glazen

Mensen	die	het	minst	te	melden	hebben,	schreeuwen	

vaak	het	hardst

86. Je kan niet de kool en de geit sparen

Je	moet	keuzes	maken

87. Eieren voor je geld kiezen

Met	minder	genoegen	nemen	dan	je	van	plan	was

88. Goede wijn behoeft geen krans

Goede	producten	verkopen	zichzelf,	daar	is	geen	

reclame	voor	nodig

89. Jong te paard, oud te voet

Als	je	in	je	jeugd	verwend	wordt,	kun	je	het	later	

moeilijk	krijgen

90. Lucht van iets krijgen

Iets	vermoeden

91. Iemand naar het peperland sturen

Iemand	ver	weg	sturen

92. Aan Bacchus offeren

Te	veel	alcohol	drinken

93. Vuur aan wal is nog geen baken

Niet	alles	is	wat	het	lijkt

94. Zijn pruik staat scheef

Hij	is	humeurig

95. Dat is water naar de zee dragen

Iets	doen	wat	geen	zin	heeft

96. Zijn tong hangt aan een slinger

Hij	praat	aan	een	stuk	door

97. Elk meent zijn uil een valk te zijn

Elke	ouder	denkt	dat	zijn	kind	het	beste	is

98. De kaars uit, de schaamte uit

Mensen	gedragen	zich	alleen	fatsoenlijk	als	ze	door	

anderen	gezien	worden

99. Nieuwe bezems vegen schoon

Nieuwe	medewerkers	pakken	de	zaken	grondig	aan

100. Mijn naam is haas

Ik	weet	nergens	van	en	wil	er	niks	mee	te	maken	

hebben

101. Wat in het vat zit, verzuurt niet

Iets	wat	goed	is,	en	goed	bewaard	wordt,	verliest	zijn	

waarde	niet

102. Stille wateren hebben diepe gronden

Mensen	die	weinig	zeggen	kunnen	vaak	meer	dan	je	

denkt

103. Boter bij de vis

Betaling	bij	de	levering

104. Zij heeft haar op de tanden

Zij	kan	goed	van	zich	afbijten

105. Krokodillentranen huilen

Doen	alsof	je	verdriet	hebt

106. Door de wol geverfd zijn

Zeer	ervaren	zijn

107. Liefde zoekt list

Verliefde	mensen	vinden	altijd	wel	een	mogelijkheid	

om	te	vrijen

108. De kou is uit de lucht

Alle	problemen	zijn	opgelost

1.	 autootje

2.	 buggy’tje

3.	 koninkje

4.	 sateetje

5.	 cafeetje

6.	 kettinkje

7.	 sinaasappeltje

8.	 paginaatje

9.	 kilootje

10.	 baby’tje

11.	 lolly’tje

12.	 hobby’tje

13.	 tiramisu’tje

14.	 A3’tje

15.	 cd’tje

16.	 tv’tje

17.	 gsm’etje

18.	 sms’je

19.	 wc’tje

20.	 woninkje

21.	 dingetje

22.	 verenigingetje

23.	 splitsinkje

24.	 doucheje

25.	 brancheje

26.	 blocnoteje

27.	 apotheekje

28.	 antiloopje

29.	 diplomaatje

30.	 sardientje

31.	 jongetje	

32.	 typetje	of	typeje

33.	 pindaatje

34.	 schemaatje

35.	 fotootje

36.	 biscuitje

37.	 menuutje

38.	 dinertje

39.	 vaatje

40.	 pyjamaatje

41.	 parapluutje

42.	 skietje

43.	 jarretelletje

44.	 aspirientje

45.	 chocolaatje

46.	 boulevardje

47.	 machientje	of	

	 machinetje

48.	 pianootje

49.	 zeemeerminnetje

50.	 bikinietje

51.	 pony’tje

52.	 wangetje

53.	 tekeningetje

54.	 viertalletje

55.	 logeetje

56.	 rijmpje

57.	 borrelglaasje

58.	 traytje

59.	 principetje

60.	 cognacje

61.	 kannetje

62.	 zeetje

63.	 geeuwtje

64.	 hemdje

65.	 mms’je

66.	 getijdetje

67.	 kraampje

68.	 bodempje

69.	 milkshakeje

70.	 weggetje

71.	 vlammetje

72.	 kolibrietje	

73.	 colbertje

74.	 aspergetje

75.	 radiootje

76.	 rally’tje

77.	 regimetje

78.	 souvenirtje

79.	 kanootje

80.	 harinkje

81.	 opaatje

82.	 colaatje

83.	 openingetje

84.	 accuutje

85.	 bladzijtje/

	 bladzijdetje

86.	 helmpje

87.	 jockeytje

88.	 laatje

89.	 karbonaadje

90.	 sleetje

91.	 stemmetje

92.	 trucje

93.	 sherry’tje

94.	 puddinkje

95.	 slangetje

96.	 envelopje

97.	 campinkje

98.	 bloemetje,	

	 bloempje

99.	 studiootje

100.	 cafetariaatje

101.	 stationnetje

102.	 zwaluwtje

103.	 balkonnetje

104.	 pilletje

105.	 handdoekje

106.	 barretje

107.	 gummetje

108.	 versnaperingetje

109.	 tabelletje

110.	 verstekelingetje

111.	 filmpje

112.	 cakeje

113.	 anekdotetje

114.	 molecuultje

115.	 oefeningetje

116.	 parasolletje

117.	 slabbetje

118.	 pelgrimmetje/

pelgrimpje

119.	 circuitje

120.	 scheepje

121.	 regenwormpje

122.	 wielrennertje

123.	 velletje

124.	 buiginkje

125.	 lievelingetje

126.	 spaghettietje

127.	 mummietje

128.	 verrassinkje

129.	 kiwietje

130.	 beloninkje

131.	 bezempje

132.	 truitje

133.	 braampje

134.	 alibietje

135.	 oompje

136.	 lobby’tje

137.	 verdiepinkje

138.	 gaatje

139.	 websiteje

140.	 groentje

Verkleinwoorden
Spreekwoorden
& gezegden



1.	 Kangoeroes

2.	 Dictees

3.	 Lepels

4.	 Havo’s

5.	 Bobo’s

6.	 Ski’s	

7.	 Cadeaus

8.	 Diskjockeys

9.	 Moeilijkheden

10.	 Etuis

11.	 Bacteriën

12.	 Melodieën

13.	 Monniken

14.	 Abonnees

15.	 Dominees

16.	 Ideeën

17.	 Zeeën

18.	 Piano’s

19.	 Hyena’s

20.	 Crematoria/

	 crematoriums

21.	 Cases

22.	 Verloofden

23.	 Etalages

24.	 Coupés

25.	 Antroposofen

26.	 Bureaus

27.	 Essays

28.	 Jury’s

29.	 Drama’s

30.	 Haviken

31.	 Introducees

32.	 Genieën

33.	 Lobbesen

34.	 Knieën

35.	 Matrices/

	 matrixen

36.	 Cfk’s

37.	 Glazen

38.	 Patés

39.	 Decennia

40.	 Felicitaties

41.	 Steden

42.	 Eega’s

43.	 Playboys

44.	 Esdoorn-	 	

	 bladeren

45.	 Fotografen

46.	 Lady’s

47.	 Clichés

48.	 Stommeriken

49.	 Poriën

50.	 	Alinea’s

51.	 Saldi

52.	 Geboortes

53.	 Volleys

54.	 Moskeeën

55.	 Historici

56.	 Dodo’s

57.	 Goeroes

58.	 Oliën/olies

59.	 Paragrafen

60.	 Royalty’s

61.	 Quizzen

62.	 Coaches

63.	 Farao’s

64.	 Displays

65.	 Boeven

66.	 Sjahs

67.	 Chefs

68.	 Liften

69.	 Fado’s

70.	 Sofa’s

71.	 Kliffen

72.	 Ufo’s

73.	 Levens

74.	 Plumeaus

75.	 Föhns

76.	 Raven

77.	 Faxen

78.	 Vijven

79.	 Zalven

80.	 Fuiven

81.	 Fretten

82.	 Kerven

83.	 Dieven

84.	 Fiats

85.	 Hifi-		

	 installaties

86.	 Cafés

87.	 Sloven

88.	 Trucs

89.	 Accu’s

90.	 Echo’s

91.	 Chips

92.	 Scans

93.	 Cakes

94.	 Jacks

95.	 Cola’s	

96.	 Krabben

97.	 Baco’s

98.	 Hobby’s

99.	 Pabo’s

100.	Tuba’s

101.	Beren

102.	Abri’s

103.	Fooien

104.	Religies

105.	Brijen

106.	Kiwi’s

107.	Haaien

108.	Taxi’s

109.	Vlaaien

110.	Gidsen

111.	Uien

112.	Films

113.	Vijlen

114.	Kazen

115.	Porte-

	 monnees

116.	Sleeën

117.	Centra

118.	Lomperiken

119.	Technici

120.	Handvatten

121.	Basissen

122.	Escargots

123.	Video’s

124.	Lemmeten

125.	Douches

Meervoudsvormen

1.	 Pa	en	stel	=	pastel

2.	 Revue

3.	 Afslaan

4.	 Presenteerblaadje

5.	 Pers	en	bericht	=	persbericht	

6.	 Stentor

7.	 Oester

8.	 Boterhambordje

9.	 Ploeg	en	schaar	=	ploegschaar

10.	 Handelsverkeer

11.	 Schoolkennis

12.	 Juwelenkistje

13.	 Ouder	en	schap	=	ouderschap

14.	 Afbraakprijzen

15.	 Controlekamers

16.	 Restauratiewagon

17.	 Straatliedje	

18.	 Ver	en	band	=	verband

19.	 Vredesakkoord

20.	 Week	en	end	=	weekend

21.	 Geboortekaartje

22.	 Verduistering	

23.	 Volks	en	tuin	=	volkstuin

24.	 Reisbureau

25.	 Aanvoerdersband

26.	 Zoete	en	kauw	=	zoetekauw

27.	 Kortaangebonden	

28.	 Weg	en	wijzer	=	wegwijzer

29.	 Lopendebandwerk	

30.	 Adem	en	tocht	=	ademtocht

31.	 Achten

32.	 Dag	en	retour	=	dagretour

33.	 Hoogspanningsdraad

34.	 Rijk	en	aard	=	rijkaard

35.	 Concertmeester	

36.	 Stam	en	gast	=	stamgast

37.	 Veiligheidsglas

38.	 Leer	en	stoel	=	leerstoel

39.	 Vuilnisbakkenras
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40.	 Marionettenspeler

41.	 Stier	en	lijk	=	stierlijk

42.	 Positiekleding

43.	 Scheen	en	been	=	scheenbeen

44.	 Partijbestuur

45.	 Brok	en	stuk	=	brokstuk

46.	 Dienstregeling

47.	 Tv-serie

48.	 Vluchtsimulator

49.	 Afstandsmaat

50.	 Gewichtheffer

51.	 Wegaanduidingen

52.	 Voorhoede	en	speler	=	

voorhoedespeler

53.	 Grondpersoneel

54.	 Buitengewoon

55.	 Goedhartig

56.	 Rang	en	eerder	=	rangeerder

57.	 Schietoefening

58.	 Winkeldieven

59.	 Rot	en	gans	=	rotgans

60.	 Hoofdartikelen

61.	 Drempelvrees

62.	 Directiekamer

63.	 Vlammen	

64.	 Type	en	kamer	=	typekamer

65.	 Restauratiewerk

66.	 Servicekosten

67.	 Stomverbaasd

68.	 Club

69.	 Vent	en	iel	=	ventiel

70.	 Knaller

1.	 Rozenperk

2.	 Gewoontedier

3.	 Reuzeleuk

4.	 Klokkenluider

5.	 Gemeentehuis

6.	 Rodekool

7.	 Beddengoed

8.	 Apelazarus

9.	 Zielenpiet

10.	 Zedeloos

11.	 Eendenbek

12.	 Kattenkwaad

13.	 Dronkenlap

14.	 Gewetenloos

15.	 Groentetuin

16.	 Hakkebord

17.	 Sterrendom

18.	 Vedettedom

19.	 Berenvel

20.	 Groentesoep

21.	 Spinnewiel

22.	 Paardenbloem

23.	 Boordevol

24.	 Krantenlezer

25.	 Hazenslaapje

26.	 Eigennaam

27.	 Aspergebed

28.	 Eendenei

29.	 Lijkenpikker

30.	 Spinnenweb

31.	 Paddenstoel

32.	 Ellenlang

33.	 Lachebek

34.	 Abrikozenjam

35.	 Berenmuts

36.	 Gerstenat

37.	 Zonnestraal

38.	 Ouderenzorg

39.	 Dageraad

40.	 Wiegendood

41.	 Heideveld

42.	 Nachtegaal

43.	 Bakkebaard

44.	 Hielenlikker

45.	 Kazemat

46.	 Secondewijzer

47.	 Binnenvetter

48.	 Ellepijp

49.	 Ladekast

50.	 Reuzehonger

51.	 Weidevogel

52.	 Beukennootje

53.	 Groentekraam

54.	 Bolleboos

55.	 Besluiteloos

56.	 Hobbezak

57.	 Rijstepap

58.	 Getijdenstroom

59.	 Goedemiddag

60.	 Hoogtevrees

61.	 Blindedarm

62.	 Lindeboom

63.	 Hordeloop

64.	 Mankement

65.	 Schapenvlees

66.	 Lampenkap

67.	 Gedachtegang

68.	 Flierefluiter

69.	 Mannenwerk

70.	 Krantenbericht

71.	 Aktetas

72.	 Ziektebeeld

73.	 Heldendom

74.	 Klakkeloos

75.	 Rijstevlaai

76.	 Kerkenraad

77.	 Feitelijk

78.	 Getuigendeskundige

79.	 Paardenmiddel

80.	 Blindengeleidehond

81.	 Zonnepanelen
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82.	 Huizenhoge

83.	 Ruggenspraak

84.	 Wolkeloze

85.	 Druivenschil

86.	 Flauwekul

87.	 Ruggenwervel

88.	 Monnikenwerk

89.	 Getuigenbank

90.	 Collectebus

91.	 Flessenpost

92.	 Wildebras

93.	 Zwanenbloem

94.	 Uiensoep

95.	 Benenwagen

96.	 Kattenkruid

97.	 Gadeslaan

98.	 Mottenbal

99.	 Gedaanteverwisseling

100.	 Erezaak

101.	 Boetepreek

102.	 Berenkuil

103.	 Platteland

104.	 Galgenmaal

105.	 Kattenbelletje

106.	 Huilebalk

107.	 Kattenbak

108.	 Getuigenverhoor

109.	 Vissengraat

110.	 Snottebel

111.	 Geboortegolf

112.	 Ziekenwagen

113.	 Gedachtewisseling

114.	 Sekteachtig

115.	 Paardenstaart

116.	 Tandenborstel

117.	 Gedachtegoed

118.	 Dovenetel

119.	 Tuttebel

120.	 Paardenkastanje

121.	 Goudenregen

122.	 Ziekteverzuim

123.	 Gekkenwerk

124.	 Kinnebak

125.	 Dromenland

126.	 Goedendag

127.	 Waardebon

128.	 Vitaminegebrek

129.	 Knarsetanden

130.	 Vragenuurtje

131.	 Archetypen

132.	 Hordeloop

133.	 Linzensoep

134.	 Hebbedingetje

135.	 Zonnebrand

136.	 Hanenkam

137.	 Apezuur

138.	 Alpenweide

139.	 Dennenbos

140.	 Ginnegappen

141.	 Achteloosheid

142.	 Kinnesinne

143.	 Balkenbrij

1.	 Retour

2.	 Souvenir

3.	 Ballon

4.	 Actie

5.	 Militair

6.	 Logé

7.	 Routine

8.	 Machinist

9.	 Bungalow

10.	 Camera

11.	 Adolescent

12.	 Asperge

13.	 Douane

14.	 Ceremonie

15.	 Context

16.	 Cheque

17.	 Chirurg

18.	 Journaal

19.	 Coupé

20.	 Barbecue

21.	 Etage

22.	 Route

23.	 Populair

24.	 Jack

25.	 Miljonair

26.	 Café

27.	 Privé

28.	 Crème

29.	 Flat

30.	 Racen

31.	 Dermatologie

32.	 Enthousiast

33.	 Camping

34.	 Aforisme

35.	 Cursus

36.	 Weekend

37.	 Dialoog

38.	 Mayonaise

39.	 Marcheren

40.	 Diplomaat

41.	 Rechercheur

42.	 Etalage

43.	 Echo

44.	 Giraf

45.	 Bagage

46.	 Spaghetti

47.	 Clown

48.	 Aquarium

49.	 Journalist

50.	 Chocolade

51.	 Pony

52.	 Algebra

53.	 Bureau

54.	 Cadeau

55.	 Douche

56.	 Astrofysica

57.	 Allergie

58.	 Egoïsme

59.	 Hyperlink

60.	 Epidemie

61.	 Familie

62.	 Garderobe

63.	 Banner

64.	 Euforie

65.	 Attachment

66.	 Laptop

67.	 Harddisk

68.	 Asiel

leenwoorden

1.	 afvallen	–	afwas	–	afwegen	–	afweren	–	afwezig	–	afwijken		

2.	 affaire	–	afgunst	–	afkeer	–	afvaardiging	–	afvoeren	–	afzet

3.	 alhoewel	–	alias	–	alibi	–	alledaags	–	allicht	–	allure	–	alsmede

4.	 anoniem	–	ansichtkaart	–	antiek	–	antipathie	–	antwoord	–	apotheek

5.	 apart	–	apotheek	–	apparaat	–	apparatuur	–	appel	–	applaus	

6.	 archief	–	architect	–	arena	–	argeloos	–	argument	–	argwaan	

7.	 asiel	–	asociaal	–	aspect	–	aspirine	–	assistent	–	associatie	

8.	 atelier	–	atheneum	–	atlas	–	atletiek	–	atmosfeer	–	atomisch

9.	 aubergine	–	auditie	–	augurk	–	authentiek	–	autistisch	–	auto		

10.	 averechts	–	averij	–	avocado	–	avond	–	avontuur	–	azijn			

11.	 babbelen	–	bacon	–	bacterie	–	bad	–	badkuip	–	badpak

12.	 beambte	–	bedachtzaam	–	bedaren	–	beduusd	–	bedwelmen	–	bedwingen

13.	 bibberen	–	bibliotheek	–	bidden	–	bieb	–	biechten	–	biefstuk

14.	 bijbenen	–	bijbrengen	–	bijdehand	–	bijdrage	–	bijeen	–	bijenkorf

15.	 bloeddorstig	–	bloeddruk	–	bloeien	–	bloembol	–	bloemkool	–	bloemstuk

16.	 blubber	–	bluffen	–	blunder	–	blussen	–	blut	–	bobbel

17.	 boeken	–	boeket	–	boekjaar	–	boenen	–	boeren	–	boete

18.	 boffen	–	bogen	–	boiler	–	boksen	–	bolleboos	–	bollenveld

19.	 bondig	–	bonus	–	bonzen	–	boon	–	boordevol	–	boosdoener

20.	 buffer	–	buggy	–	buidel	–	buigen	–	buiging	–	buik

21.	 ecologisch	–	economie	–	econoom	–	eczeem	–	edelsteen	–	editie

22.	 eenmalig	–	eensgezind	–	eensklaps	–	eenvoud	–	eentje	–	eentonig	

23.	 eerbetoon	–	eerbied	–	eerder	–	eerlijk	–	eerste	–	eervol

24.	 eigenaar	–	eigenaardig	–	eigenbelang	–	eikel	–	eiland	–	einde

25.	 electoraat	–	elegant	–	elektra	–	elektricien	–	elektriciteit	–	elektrisch

Op alfabet

69.	 Hacker

70.	 Golf

71.	 Content

72.	 Browser

73.	 Western

74.	 Crew

75.	 Blooper

76.	 Close-up

77.	 Thriller

78.	 Bodywarmer

79.	 Hygiëne

80.	 Boxershort

81.	 Ideaal

82.	 Incident

83.	 Kapitaal

84.	 Jeans

85.	 Hoody

86.	 Goal

87.	 Dug-out

88.	 Penalty

89.	 Hooligan

90.	 Croissant

91.	 Petit-four

92.	 Foyer

93.	 Cabaretier

94.	 Chanson

95.	 Matinée

96.	 Kroket

97.	 Theater

98.	 Ambassadeur

99.	 Lingerie

100.	 Mannequin

101.	 Maillot

102.	 Etappe

103.	 Demarrage

104.	 Bidon

105.	 Thee

106.	 Matras

107.	 Karaf

108.	 Alfabet

109.	 Piano

110.	 Enquête

111.	 Plastic

112.	 Antropologie

113.	 Professor

114.	 Lectuur

115.	 Fanfare

116.	 Alcohol

117.	 Papegaai

118.	 Ambulance

119.	 Humeur

120.	 Aquaduct

121.	 Quiche

122.	 Type
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26.	 enkeltje	–	enkelvoud	–	ensemble	–	entertainment	–	enthousiast	–	entourage

27.	 erfelijk	–	erfenis	–	erfgenaam	–	erfgoed	–	erfrecht	–	ergens

28.	 espresso	–	essay	–	essentie	–	essentieel	–	esthetisch	–	etage

29.	 evenwel	–	evenwicht	–	evenwijdig	–	evenzeer	–	evident	–	evolutie	

30.	 exclusief	–	excuus	–	executie	–	exemplaar	–	exotisch	–	expansie

31.	 facet	–	faciliteit	–	factor	–	factuur	–	faculteit	–	failliet

32.	 fatsoen	–	fauna	–	fauteuil	–	favoriet	–	faxen	–	fazant	

33.	 feminisme	–	fenomeen	–	ferm	–	fervent	–	festijn	–	festival

34.	 fictief	–	fietspad	–	figureren	–	filosoof	–	finale	–	fitheid

35.	 flensje	–	fles	–	fiets	–	fleurig	–	flexibel	–	flink

36.	 flirt	–	flits	–	flop	–	flora	–	fluit	–	fluor	

37.	 folder	–	folie	–	folklore	–	folteren	–	fonds	–	fondue

38.	 fractie	–	fragiel	–	fragment	–	frame	–	franje	–	frankeren

39.	 friet	–	fris	–	front	–	fruit	–	frustratie	–	frustreren

40.	 fundament	–	fundering	–	funest	–	furieus	–	furore	–	fuseren

41.	 galerie	–	galerij	–	galg	–	galm	–	gang	–	gans

42.	 gebed	–	gebergte	–	gebeten	–	gebeuren	–	gebeurtenis	–	gebied

43.	 geboden	–	gebonden	–	geboorte	–	geboren	–	geborgen	–	gebouw

44.	 gedachte	–	gedag	–	gedateerd	–	gedeelte	–	gedegen	–	gedeisd

45.	 grief	–	griep	–	griet	–	grieven	–	griezelig	–	grif

46.	 heup	–	heus	–	heuvel	–	hevig	–	hiel	–	hier

47.	 hingen	–	hinniken	–	hint	–	hip	–	historicus	–	historie

48.	 hoeveel	–	hoever	–	hoewel	–	hoezo	–	hogerhand	–	hogerop

49.	 horoscoop	–	hospitaal	–	hossen	–	hostess	–	houdbaar	–	houden

50.	 hyacint	–	hygiëne	–	hype	–	hyper	–	hypocriet	–	hypotheek

51.	 identiek	–	identificeren	–	identiteit	–	ideologie	–	idioom

52.	 illegaal	–	illusie	–	illuster	–	illustratie	–	illustreren	–	image

53.	 infectie	–	inferieur	–	infiltreren	–	infinitief	–	inflatie	–	informant

54.	 inslag	–	inslapen	–	inspannen	–	inspiratie	–	inspraak	–	inspreken

55.	 ironie	–	irritant	–	irritatie	–	islam	–	isoleren	–	item

56.	 jacht	–	jachtig	–	jack	–	jacquet	–	jagen	–	jaloers

57.	 janken	–	januari	–	japon	–	jarenlang	–	jargon	–	jarig

58.	 jeans	–	jeugd	–	jeugdig	–	jeuk	–	jezelf	–	jij

59.	 joch	–	jockey	–	jodelen	–	joelen	–	joggen	–	joint

60.	 journaal	–	journalist	–	jouw	–	joviaal	–	jubelen	–	juf

61.	 kapitaal	–	kapitein	–	kapje	–	kapot	–	kappen	–	kapper

62.	 karamel	–	karate	–	karavaan	–	karbonade	–	kardinaal	–	karig

63.	 kelk	–	kenbaar	–	kenmerk	–	kennelijk	–	kennen	–	kennis

64.	 kieskeurig	–	kiesrecht	–	kieuw	–	kieviet	–	kiezel	–	kiezen

65.	 krachtig	–	kraken	–	kramp	–	kranig	–	krankzinnig	–	krans	
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