
Wisselrijtjes 

 

Kern 4 



 
huis haas het haar zoek 

haas haar hek  heer boek 

hees haan hem hoor doek 

hijs haak hen hor hoek 

 

zij pet vaas aan ik 

bij net haas haan tik 

hij  het kaas baan hik 



 

huis het tik bij het 

haas hek hik hij heet 

haar hoek haak hijs meet 

hoor zoek haar hees met 

door zaak heer mees het 

voor haak veer mes hek 



 

weg weet win weg weet 

wet wees wit heg wet 

wek ween wim zeg wit 

 

naar hij ijs boon mijn 

waar wij wijs zoon zijn 

haar zij hijs toon pijn 

maar bij sijs woon wijn 



 

weg weg weg voet hen 

wet heg wet moet wen 

wen hek wit meet wijn 

woon haak win weet zijn 

wijn waak zin wit zoon 

wijs wijk kin win woon 



 

bos sok mop mos ton 

bot rok top mot zon 

bon bok sop mop bon 

bok hok  pop mok kon 

 

boos boot vis hek zoen 

bos bot vos hik zijn 

bes beet vaas hok  zon 



 

bos mos bos hok pop  

bot mot mos rok kop 

bon mok mes rook koop 

boon hok mees rek kip 

zoon rok heet hek dip 

zon rek het hoek dop 



 

tak mat hak pap tas 

dak wat hap pak pas 

zak dat ham pan kas 

hak kat han pas bas 

 

hop moet kam boek kip 

hap  mat kim bok kop  

hoop meet kom bak kap 



 

tak tak zak man kaas 

dak kam zoek map koos 

hak kom hoek pap koop 

haak kok hok pop kook 

zaak rok sok kop kok 

zak rook som kop hok 



 

mus hut hut pik pet 

dus put het puk put 

zus dut heet pak pit 

 

kin boos dan mis poot 

kan bus doen mes pet 

koen bes dun mus pit 

kun bos daan mos put 



 

hut mus boek put tak 

put zus buk pet wak 

pet zes bus zet hak 

zet bes boos zot hok 

het bus bos zon sok 

hek baas vos won sik 

 



 

hij het tik bij het 

tak zak man haar hoek 

haak hijs bus rok wijn 

bot mot voet hen put 

weeg heg  hok pop wit 

mus kop wen weer hak 



 

hoor zoek haar heet met 

hek zes zaak zit wijk 

zoen pijn rok  zon put 

hak kom hoek pap hok 

dus waar haak zus wit 

woon zak som mok win 

 


