
Wisselrijtjes 

 

Kern 10 

 
 

 

 

 



eeuw geeuw kieuw uw 

leeuw sneeuw nieuw duw 

meeuw spreeuw nieuws ruw 

 

geeuw  eeuw  uw 

geeuwt  schreeuw  duw 

sneeuwt  schreeuwt  duwt 

schreeuwt  schreeuwde  duwde  



 

klein meeuw grijpt sluw 

brand klink flink geld 

geeuw koeken valhelm bossen 

lampen zwempak draai vertrek 

struik zeggen begin wang 

bloei huilen schroef fraai 

verveel slecht gewacht wassen 

plant gezien duiken nieuw 



 

vlieger  starten  knutsel 

spijker  stelten  plaksel  

kleuter  sporten  drempel  

sluiter  stiften  stempel 

 

mooier  trappen  druppel 

kleiner  stippen  trommel 

groener  blokken  knuppel 

bruiner  zwemmen  schommel 



 

klimmen  verlicht  verslag 

blijven  melkpak  sporten 

knijpt  kieuw  plons 

draait  behang  sluipen 

stinkt  sneeuw  begrijp 

stokje  klokje  werken 

vliegt  zwaard  merkje 



 

jaren zolen muren leven 

varen molen vuren weven 

waren holen duren zeven 

haren kolen huren beven 

 

wagen bomen lezen kelen 

waken boten leven keken  

wafel boven lepel ketel 

water boter lever kever 



 

lopen poten gaten zadel 

boven laken roken veter 

maken water hamer vogel 

laten boter palen raken 

lezen meter buren rover 

toren tafel wonen zegel 

muren leven heren horen 

veren laken leren duren 



 

leren egel oren halen 

peren kegel boren malen 

keren regel horen palen 

meren pegel toren zalen 

 

water mager even poten 

kater lager geven laten 

boter hoger boven weten 

meter veger haven gaten 



 

ruimen wonen zeker noemen 

ramen doeken moeten deuren 

huilen haken fouten laten 

haren zeven tafel roken 

koeken kuilen halen pijlen 

kopen suiker nemen hoeken 

kater later wielen duiven 

keuken wagen tenen huren 



 

verse zwakke lege slimste 

warme gladde kale kwaadste 

halve slappe rode gladste 

korte vlotte zure grootste 

 

sterke mooie dure duurste 

blinde enge lage dikste 

oude losse nare oudste 

goede vlugge hele jongste 



 

arme  bloempot  vlaggen 

haren  broekje  helpen 

kleine  worst  verhuis 

blauwe  nieuw  gedicht 

sporen  dagen  slecht 

hoge  uitgang  gieten 

stoutste  kleine  trefbal 

liggen  negen  grond 



 

bakken  lopen  kippen 

leeuw  korte  onweer 

strook  zwart  landen 

wonen  hartje  klomp 

barst  knipt  kamer 

kopen  trekhaak  goede 

tijger  groepje  kleedhok 

bracht  pinken  zeker 



 

hakken  trots  koppen 

water  hoge  appels 

gedaan  duwt  maken 

vlecht  vorkje  wegen 

knopje  poppen  snoepje 

witte  jongen  dikker 

garen  nemen  laarsje 

meeuw  gehad  streep 



 


