
Wisselrijtjes 

 

Kern 12 

 
 

 

 

 

 



opkijken opgeven opvoeren 

aankijken aangeven aanvoeren 

uitkijken uitgeven uitvoeren 

doorkijken doorgeven doorvoeren 

 

opzoeken voorlaten ophangen 

afvallen inmaken voorzeggen 

inpakken oplossen afzetten 

voorlezen afnemen invoeren 



 

voetballen morgen biefstuk 

leuning schoonmaak afruimen 

gestopt ketting achter 

plukken klimmen panter 

simpel storen egel 

breken ophalen sprookje 

doorzetten boekentas uitvinder 

aankijken grappig benieuwd 



 

rekenen wandelen toeteren 

tekenen handelen ploeteren 

 

luisteren twijfelen regenen 

fluisteren schuifelen zegenen 

 

huppelen kakelen anderen 

snuffelen winkelen kinderen 

trommelen hinkelen minderen 



 

donderen knuffelen kegelen 

aanzetten uitzetten dikste 

knikkeren eieren droogrek 

doorgeven hengelen afzetten 

aanraken poederdoos spreeuw 

keurig aarzelen spelen 

sparen driftig stokken 

aankleden opnoemen bloemkool 



 

geheugen bezoeken verhuizen 

gebeuren bewerken verkouden 

geluiden bekijken vermoeden 

gehouden bedoelen verliezen 

 

verhalen betalen gevaren 

vergeten beleven geloven 

vermaken beneden geweren 

verkopen beloven geleden 



 

bewegen uitlaten gevallen 

buitenkant huppelen bewegen 

bedanken keurig verloren 

bibberen aangeven gevangen 

braden strikken ballen 

verbouwen zitten genomen 

bladeren opnoemen graven 

verdelen bewaren schatten 



 

geduldig verbinding gevaarlijk 

geweldig vergoeding behoorlijk 

 

eindelijk akelig bloederig 

duidelijk duizelig pesterig 

 

rekening plotseling schilderij 

tekening buiteling pesterij 

 



 

mogelijk aanmaken bekeuring 

geluiden vermoeden inpakken 

rommelen strijken eigenlijk  

bedoelen doorgeven verliezen 

kletsen verhalen slaperig 

uitlaten misselijk belangrijk 

bekijken scholen verlichting 

namelijk eenvoudig bibberen 



 

ontbijt ontbijten onbekend 

ontstaan ontwerpen onbeleefd 

ontwerp ontvangen onbewolkt  

 

ongeluk ontdekken onaardig 

ongeveer ontdooien onprettig 

ongeval onthouden onveilig 

ongezond ontploffen oneerlijk 

ongelijk ontsnappen onzichtbaar 



 

wasmand hebben kortste 

geduldig ontdooien onprettig 

ongeval glitter meeuw 

verbinding zware slager 

wandelen boekenkast blaffen 

uitgaan kasten onthouden 

rekenen plakstift toeteren 

storten woning gevaarlijk 



 

ringetje mannetje belletje 

kringetje pannetje spelletje 

jongetje pinnetje tolletje 

tongetje spinnetje bolletje 

 

lammetje korreltje engeltje 

kammetje borreltje hengeltje  

kommetje pukkeltje appeltje 

sommetje kannetje worteltje 



 

fluisteren tafeltje mevrouw 

keukentje bewaren armband 

verloren brievenbus koning 

zonnetje scharen huiskamer 

schrijven geboren pennetje  

stekker schilderij ongeluk 

rolletje flessen mengen 



 

anker bedankt vrijdag 

zomer nummer gezond 

nieuws luisteren voorzeggen 

gezellig ontstaan giftig 

omkeren oefenen kruimel 

knutselen slangetje jongetje 

gesprek schrobben slurven 

sleutelbos uren uitgang 



 

vuurtoren snoeien zwerver 

feestdag fluiten duizelig 

duidelijk dromen eekhoorn 

wiebelen eigenlijk beroemd 

grootste benieuwd beschuit 

binnenkant dichter slachten 

sneeuwen spelletje vroeger 

sparen losse ontbijten 

 



 


