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strik strip spruit sprei 
strak  streep      spriet    sproet    
struik stroop spreek spring  
streek strop sprak sprong 
 
straf schrik   worst kerst   
straat schrijf   vorst verst 
straal schroef   dorst   perst   
strijk schram  korst barst 
 
strik worst  zwart    kerst  
strijk worm  start kreng 
sport  storm  strak streng         
staart  strop   sprak  grens      
sproet sprong spaak snert  
schrik streng  strand strek 
stroop stang   schrik  spruit 
schroef langs  vorst plank 
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gooi maai  loei      vlaai 
hooi      taai      bloei   kraai   
mooi haai roei zwaai 
tooi zaai knoei draai 
 
kooi     bloeit  gooit maait   
fooi gloeit  dooit   naait   
prooi    stoeit   plooit  draait  
strooi sproeit  strooit zwaait 
 
struik bloei     werkt  strooi 
korst   flits  knoei mooi   
slotje barst  groepje    knots     
kraai   kooi    klacht plicht     
draait rond  vracht dring  
helpt dorst      koekje land  
knaagt  schuld   hoofd zwaait 
kwaad dienst  vangt stift 
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fiets schat glijbaan legkast 
fietsbel   schatkaart ijsbaan ijskast 
fietspad schatkist roeibaan koelkast 
 
bloembak brombeer  zakmes kapstok 
bloembol brompot  broodmes rekstok 
bloempot bromtol  vleesmes zuurstok 
 
berg   klaproos  streng schild 
kaarsje stroom  vroeg plank 
bromt drinkt   staldeur speeltuin 
kuiltje brengt snoepje  schaartje 
stroop danst groeit sproet 
weiland kapstok  knoeit helft 
zwembad bakblik  worst strooi 
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duiven zoeken boeken dieren 
duiven   zoenen boenen dieven 
duimen zoemen boeren dienen 
duinen zoete   boeven diepe  
 
riemen onder  buitel goede 
duimen zonder  mantel oude 
noemen moeder  beitel harde  
lijmen kelder wortel wilde 
 
moeder buiten  wielen harde 
poeder ruiten  wisten  lange  
poedel ruiken  kisten  zoete  
buidel ruiker  kasten lieve 
handel  suiker     parken  echte 
handen werker   botsen ronde  
minder dieper      tuinen leuke   
schilder  donker  wandel vieze 
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bakken kippen hollen rennen 
hakken  wippen rollen pennen 
takken tippen mollen wennen 
zakken lippen   tollen kennen 
 
bussen bakker  wekker appel 
mussen rakker  lekker rommel 
zussen wakker  gekker dubbel 
tussen akker mekker huppel 
 
waslijn strooi  worst harkt 
dieven gaatje  raampje klinkt 
modder wissel  wekker bobbel 
bouwen  zoute  hokken ander 
schaats poetsdoek  sproei kippen 
deuren strijkt  dichte stapje 
vellen smeerkaas  duiker schrijft 
glijbaan bossen  snijboon proost 
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bezoek gezin verhaal mevrouw 
bedoel genoeg verzin meneer 
begin gevaar verkeer mezelf 
betaal gebak verzoek 
 
bedrag gebruik verdriet verlangt 
behang gedrag verslag vertelt 
begraaf gedicht verkeerd verstopt 
beschuit gezicht verdenk vergist 
 
vergeet bekijk gedicht meneer 
betaal verhuis bewaar bedoel 
gezien gezin verkeerd verslag 
behang gedaan bezoek mevrouw 
genoeg vertel gevaar gebak 
verdriet bedrag beschuit verstuur 
geluid geluk verzin bestel 
verstop verdrink verdraai beroep 
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zakmes wasmand duiken dikker 
plooit zoeken struik stroop 
bezoek verhaal kippen vieren 
hakken dieren sprei brombeer 
sprong dooit hollen strooit 
gezin penseel vette strip 
bakken spruit kuiken deuken 
bloei wippen strak vleesmes 
 
fruitschaal schurk vervoer poortje 
gebouw lente vergeet karton 
hemden zondag zwaait ander 
roeiboot dertien deksel letter 
hangen zorgen blauw bekijk 
raadsel vla suiker engel 
kraai koffer liggen strand 
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