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racelezen kern 11 dag 1, 2, 3, 4, 5 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

twintig twintig twintig twintig twintig 

koning koning koning koning koning 

vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk 

Hansje Hansje Hansje Hansje Hansje 

zuinig zuinig zuinig zuinig zuinig 

gemaaid gemaaid gemaaid gemaaid gemaaid 

grasveld grasveld grasveld grasveld grasveld 

lading lading lading lading lading 

wandel wandel wandel wandel wandel 

leuning leuning leuning leuning leuning 

kreuken kreuken kreuken kreuken kreuken 

veilig veilig veilig veilig veilig 

dierlijk dierlijk dierlijk dierlijk dierlijk 

houding houding houding houding houding 

grote grote grote grote grote 

geluk geluk geluk geluk geluk 

duikplank duikplank duikplank duikplank duikplank 

heerlijk heerlijk heerlijk heerlijk heerlijk 

mening mening mening mening mening 

taken taken taken taken taken 

verdriet verdriet verdriet verdriet verdriet 

nodig nodig nodig nodig nodig 

sierlijk sierlijk sierlijk sierlijk sierlijk 

fruitschaal fruitschaal fruitschaal fruitschaal fruitschaal 

bekijk bekijk bekijk bekijk bekijk 

vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk 

lelijk lelijk lelijk lelijk lelijk 

takken takken takken takken takken 

bazig bazig bazig bazig bazig 

duwtje duwtje duwtje duwtje duwtje 

sproeier sproeier sproeier sproeier sproeier 

langzaam langzaam langzaam langzaam langzaam 

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen 

zinken zinken zinken zinken zinken 

druppel druppel druppel druppel druppel 

handig handig handig handig handig 

honger honger honger honger honger 

boomhut boomhut boomhut boomhut boomhut 

woning woning woning woning woning 

eerlijk eerlijk eerlijk eerlijk eerlijk 
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racelezen kern 11 dag 6, 7, 8, 9, 10 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

prentenboek prentenboek prentenboek prentenboek prentenboek 

winkeldeur winkeldeur winkeldeur winkeldeur winkeldeur 

muziekje muziekje muziekje muziekje muziekje 

roomsausje roomsausje roomsausje roomsausje roomsausje 

probleempje probleempje probleempje probleempje probleempje 

laten laten laten laten laten 

uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven 

applausje applausje applausje applausje applausje 

vlaaien vlaaien vlaaien vlaaien vlaaien 

inpakken inpakken inpakken inpakken inpakken 

ijskraampje ijskraampje ijskraampje ijskraampje ijskraampje 

kamerdeur kamerdeur kamerdeur kamerdeur kamerdeur 

leesboekje leesboekje leesboekje leesboekje leesboekje 

bezempje bezempje bezempje bezempje bezempje 

uitkijken uitkijken uitkijken uitkijken uitkijken 

stripboekje stripboekje stripboekje stripboekje stripboekje 

dichter dichter dichter dichter dichter 

slaapkamer slaapkamer slaapkamer slaapkamer slaapkamer 

ophangen ophangen ophangen ophangen ophangen 

vulling vulling vulling vulling vulling 

bezoekje bezoekje bezoekje bezoekje bezoekje 

begin begin begin begin begin 

worteltje worteltje worteltje worteltje worteltje 

poppenhuis poppenhuis poppenhuis poppenhuis poppenhuis 

latten latten latten latten latten 

knopen knopen knopen knopen knopen 

geeuwen geeuwen geeuwen geeuwen geeuwen 

schriftjes schriftjes schriftjes schriftjes schriftjes 

huiskamer huiskamer huiskamer huiskamer huiskamer 

holletje holletje holletje holletje holletje 

lelijk lelijk lelijk lelijk lelijk 

voorlezen voorlezen voorlezen voorlezen voorlezen 

waterbed waterbed waterbed waterbed waterbed 

luchtkussen luchtkussen luchtkussen luchtkussen luchtkussen 

opkijken opkijken opkijken opkijken opkijken 

appeltje appeltje appeltje appeltje appeltje 

prachtig prachtig prachtig prachtig prachtig 

spulletjes spulletjes spulletjes spulletjes spulletjes 

optillen optillen optillen optillen optillen 

spinnenweb spinnenweb spinnenweb spinnenweb spinnenweb 
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racelezen kern 11 dag 11, 12, 13, 14, 15 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

onkruid onkruid onkruid onkruid onkruid 

verdragen verdragen verdragen verdragen verdragen 

ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen 

vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig 

bezempje bezempje bezempje bezempje bezempje 

onrust onrust onrust onrust onrust 

ontdekken ontdekken ontdekken ontdekken ontdekken 

ontelbaar ontelbaar ontelbaar ontelbaar ontelbaar 

gedragen gedragen gedragen gedragen gedragen 

bedoelen bedoelen bedoelen bedoelen bedoelen 

ontbijten ontbijten ontbijten ontbijten ontbijten 

vangen vangen vangen vangen vangen 

vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk vrolijk 

gebeuren gebeuren gebeuren gebeuren gebeuren 

muziekje muziekje muziekje muziekje muziekje 

koning koning koning koning koning 

onzin onzin onzin onzin onzin 

ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt 

vertellen vertellen vertellen vertellen vertellen 

onecht onecht onecht onecht onecht 

gevangen gevangen gevangen gevangen gevangen 

onbegrip onbegrip onbegrip onbegrip onbegrip 

worteltje worteltje worteltje worteltje worteltje 

ontvangen ontvangen ontvangen ontvangen ontvangen 

bonnetje bonnetje bonnetje bonnetje bonnetje 

bewerken bewerken bewerken bewerken bewerken 

ontwerp ontwerp ontwerp ontwerp ontwerp 

ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen 

poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast 

ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen ontploffen 

bedoelen bedoelen bedoelen bedoelen bedoelen 

onweer onweer onweer onweer onweer 

bezoek bezoek bezoek bezoek bezoek 

verwerken verwerken verwerken verwerken verwerken 

gebeuren gebeuren gebeuren gebeuren gebeuren 

verliezen verliezen verliezen verliezen verliezen 

bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken 

vertellen vertellen vertellen vertellen vertellen 

leeuwin leeuwin leeuwin leeuwin leeuwin 

neushoorn neushoorn neushoorn neushoorn neushoorn 

 


