
Wisselrijtjes 

 

Kern 6 

 

 
 



    geit gaas weg zaag veeg 

goot gaan heg laag weeg 

gaat gaat zeg jaag deeg 

giet gaar leg maag leeg 

 

oog lek wie laag zaag 

boog bek wier leeg zag 

hoog wek wieg leg zeg 

loog gek wiel lieg zeug 



 

geit geel zaag weg wol 

goot gil maag zeg wiel 

gaat bil mag zaag wieg 

gaas big zag zaal weg  

gas boog zeg haal weeg 

gat hoog zegt haalt weegt 



 

uil uit buis buik tuin 

vuil buit buik duik tien 

kuil ruit buit ruik toen 

huil kuit buil luik teun 

 

dik huis mes lik baas 

dak haas mees lak bes 

duik hees mies lek  boos 

doek hijs muis luik buis 



 

uil uil tuin buik mus 

vuil uit tien ruik mug 

kuil ruit zien rek mag 

huil buit ziet lek zag 

huis biet giet leg zaag 

muis giet gaat legt zaagt 



 

pauw gauw pauw paul au 

rauw lauw gauw paus saus 

nauw kauw mauw pauw paus 

 

paal kaal riem haal riet 

pijl keel raam huil ruit 

pil koel ruim hiel roet 

poel kuil roem hol rat 

paul kool rijm heel rot 



 

rauw peuk lap hout uit 

nauw leuk hap zout guit 

pauw luik heup ziet giet 

paul lik hoop zoet gaat 

pool log loop zoek gaan 

zool ligt loopt zoekt staan  



 

duif duif hoef zeef eef 

dief duim boef leef zeef 

doof duik poef beef geef 

duf duin zoet geef weef 

 

muf of af fee hop 

duf dof maf zee hok 

juf bof gaf ree hof 

suf lof waf mee hol 



 

duif duif zeep wat fee 

dief duf zeef gat zee 

lief  juf geef giet zeef 

leef muf gaf niet leef 

geef mug gat net leeft 

geeft mag gaat nest heeft 



 

ei kei zeil geit reus 

zei hei teil gat roes 

mei wei peil giet reis 

 

zeil kijf leuk pauw wei 

ziel vijf deuk rauw zei 

zal lijf jeuk nauw mei 

zool wijf reuk lauw kei  



 

zeil wieg weeg gum kei 

ziel lieg weef gim koe 

ziek lief zeef tim roe 

zoek lijf geef tam rij 

zoet vijf geen lam wij 

zout vijg gaan laf wei 



 

lieg weef gum leuk luik 

ziek lief nauw zeef zaag 

leef gaf niet fee pauw 

geef mug gat net leg 

rauw peuk lap geel big 

muis buit ziet lek zag 



 

zoek lijf ruit tam reis 

bouw vijf geen lam wei 

zout vijg gaas tuin lag 

duif wat fee goot gil 

dief suf gat zee paul 

juf geef lauw giet loop 

 


