
Wisselrijtjes 

 

Kern 8 

 
 

 

 



bank pink denk link 

dank zink wenk honk 

jank hink vonk mank 

mank vink zonk vink 

 

Ank dank bank Ank 

bank vonk zink Henk 

denk jank honk Frank 

Henk pink wenk Hank  

    



 

klop plaat druif vrouw 

kast lang lust scheef 

schuin trein stout pink 

pruik schip dank vals 

zing vink bril twee 

lift kaart schoen vonk 



 

acht bocht lucht och 

lacht tocht zucht ach 

zacht mocht kucht pech 

wacht zocht vlucht lach 

 

echt lucht echt richt 

vecht licht acht nicht 

recht lacht nacht dicht 

vecht slacht vacht zicht 



 

lang houd krijg prijs 

lacht fris smeer lijst 

last dicht schuur bruin 

list denk palm trouw 

licht wolk zucht snik 

lucht gang mank zing 



 

ja zo nu la 

la ho hu sla 

na ko nu sta 

ga vlo plu vla 

 

la ma zo nu 

na pa ga pa 

nu Ko sta ho 

zo plu vlo ma 



 

kraag ga gras zo 

scheur bed trek zucht 

bank berg na kist 

huid tong broek had 

vla klok acht zink 

jacht nu wang eng 



 

plant klomp plank slang 

klant stomp slank stang 

krant stamp stank breng 

krent glimp drank kring 

 

krans sterk scherp zwerf 

krimp start scherf zwart 

krant storm schelp zwerm 

kring staart scherm zwalk 



 

plant slank storm scherf 

plank slang stomp zwerf 

stank stang stamp zwerm 

start dwang kramp scherm 

kwart dwars krans schelm 

zwart knars krant schalm 



 

huisje bootje haakje popje 

muisje pootje boekje hapje 

kaasje ruitje deukje kopje 

vaasje matje pakje aapje 

 

boompje bloempje boontje steentje 

raampje kraampje tuintje kraantje  

rijmpje pluimpje maantje stuurtje 

duimpje schuimpje eitje schoentje 



 

kort deurtje plaats vlo 

graat klomp schaats groen 

haartje slank stapje schaapje 

puist nacht kruik trui  

kring foutje sla hoed 

koud schort kruk licht 



 

band woord held bruid 

hand boord veld stad 

tand noord meld kleed 

land koord geld snijd 

 

twee dwars smeer snik 

twaalf dweil smaak snoep 

twist dwerg smal snert 

twijg dwaal smoes snaar 



 

graat zwaar geld mand 

klant brood held nicht 

stad hond sport boompje 

kind blikje vecht veld 

haakje staart truitje la 

bid klokje bord zacht 



 

denk koekje stad vlecht 

lucht lampje rand brand 

ja haartje sport sla 

klomp poortje geld bord 

gaatje draad staart plank 

mand nu vla riempje 

 



 

pond hoekje blauw duimpje 

klasje sterk knijp breng 

stuur kring dacht hoest  

schaar kleur zing kurk 

plank sla balk pluis 

haard houd schiet recht 

 


