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Woorden met drie lettergrepen (1) 

 

nadenken   wijsvinger   dobbelsteen 

vishengels   kwartetten   boterham 

sportschoenen  komkommer  donderdag 

oktober   aardbeien   boekenkast 

 

   hoofdstukken  bloempotten  woningen 

   houthakker  voetgangers  spaarvarken 

   intussen   badjassen   dierentuin 

   potloden   boomstammen  binnenband 

 

Een jongen staat met hoge laarzen in het water. 

‘Wat ben je aan het vangen?’ vraagt Marieke. 

‘Haringen’, antwoordt de jongen.  

‘Haringen?’ Marieke moet even nadenken. 

‘Haringen leven niet in een rivier’, zegt ze dan. ‘Die leven in zee.’ 

‘Goed zo’, zegt een man verderop. ‘We vissen op paling. Kom maar kijken.’ 

De man is met twee vishengels bezig. 

‘Pas op’, zegt hij. ‘Ik moet even ingooien.’ 

Hij zwiept de vislijn met een grote boog weg. 

‘Wat zit er aan de vishaak?’ vraagt Suzanne. 

‘We vissen met wormen’, zegt de man, ‘maar soms ook met stukjes brood of 

aardappel. Dat hangt af van wat we willen vangen.’ 



AVI 4                                                                                                                                                                       2 
 

Woorden met drie lettergrepen (2) 

 

aardappel    tweelingen    rietstengel  

boodschappen   woningen    boomtakken 

broodtrommel   storingen    koningen 

aantallen    haringen    oppasser 

 

visnetten    sneeuwballen   haringen 

vulpennen    modellen    houthakker 

oorbellen    ontdekken    voetstappen 

spaarvarken   voetsporen    vulpennen 

 

Haringen in de rivier?  

 

Suzanne en Marieke lopen langs de rivier. Suzanne 

wijst naar voetsporen in de klei.  

'Kijk', zegt ze, 'een spoor van rubberlaarzen en daar 

een spoor van sportschoenen.'  

Ze wijst nog naar een ander spoor. Het zijn heel 

vreemde afdrukken.  

'Herken jij die afdrukken?' vraagt ze. Maar Marieke 

antwoordt niet.  

Ze heeft een rietstengel geplukt en kietelt Suzanne daarmee in haar nek.  

'Hou op', zegt Suzanne. 'Daar kan ik niet tegen.' 'Kom nou', zegt Marieke.  

'Laat die voetsporen maar. Ik wil bij die vissers kijken.’ 
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Tweelettergrepige woorden met de meervoudsuitgang -s 

 

kogels  kuikens  duikers  gevels      varens 

dames  dadels  kerels  dorens      havens 

pleisters  deksels  suikers  parels      beitels 

kabels  schilders  ketels   tegels      hamers 

namens  vogels  meubels  keukens      spijkers 

 

meesters  molens  horens  dokters      meters 

bodems  bakkers  winkels  kegels      panters 

spelers  meesters  kelders  heuvels      oevers 

rondes  schouders  kelners  vleugels      keizers       

 

Het pakhuis 

In ieder dorp en in elke stad zijn winkels waar je spullen kunt kopen. Wat 

veel mensen niet weten is, dat die spullen niet rechtstreeks uit de fabriek 

komen. Meestal slaat men ze eerst een tijdje op in een pakhuis. Vaak is dat 

een groot, saai gebouw. Vroeger niet, toen waren het leuke 

panden met mooie gevels. In een grote stad kom je ze nog 

wel eens tegen, vooral bij de havens. Bart woont in de buurt 

van zo’n pakhuis en hij mocht er eens binnen kijken. Het leek 

van binnen wel een reuzeschuur. De spullen lagen op 

schappen. Bart zag er meubels, zoals stoelen, tafels en 

kachels. Maar ook dingen voor in huis zoals deuren en 

vensters, hele keukens en tegels. Er waren ook rekken met 

kleine dingen: deksels, parels, hengels, borstels, bezems, kussens,… 
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Tweelettergrepige woorden  

met de meervoudsuitgang –en (1) 

 

kasten  jurken  glanzen  lampen 

bergen  mensen  boeken  munten 

fietsen  linten   kranten  kersen 

golven  handen  schurken  vinden 

 

kaarten  dorpen  klanten  wolken     vlechten 

feesten  paarse  schelpen  kisten     grachten 

laarzen  rupsen  scherven  wonden     knechten 

mutsen  wespen  stompen  balken     spechten 

 

Het onweer 

 

In de verte klinkt de donder. 

De bergen zijn bijna niet meer te zien. 

Ze gaan schuil achter de wolken.  

Zo nu en dan flitst de bliksem. 

Twee fietsers haasten zich naar de rotsen. 

Ze durven niet verder te fietsen. 

Ze wachten tot het onweer voorbij is. 
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Tweelettergrepige woorden  

met de meervoudsuitgang –en (2) 

 

bijlen   fouten  spijker  muizen 

dieren  duiven  stoelen  dieven 

tuinen  dijken  klauwen  kousen 

houten  boeken  scheuren  heupen 

 

vijver   leeuwen  poezen   draaien 

sausen  kieuwen  deuken   groeien 

huizen  spreeuwen  mouwen   truien 

boeren  meeuwen  lieven    kleien 

 

 

Geen wind 

 

De boot drijft zachtjes op de golven. 

De zeilen hangen slap, 

want er is haast geen wind.  

De zeilers kijken naar de blauwe lucht. 

‘We drijven steeds verder af’, zegt de één. 

De ander zegt: 

‘Vooruit, truien uit en aan de riemen. 

We moeten maar gaan roeien!’ 
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Tweelettergrepige woorden eindigend op -lijk 

 

eerlijk    lelijk    kwalijk 

heerlijk    pijnlijk   heuglijk 

sierlijk    moeilijk   draaglijk 

dierlijk    vrolijk   jaarlijks 

 

baarlijk    stierlijk   olijk 

klaaglijk    waarlijk   billijk 

 

Eerlijk duurt het langst. 

Een wonde aan het hoofd kan heel pijnlijk zijn. 

An draagt een sierlijk kleedje om uit te gaan. 

Dat je peper in mijn koffie deed, neem ik je erg kwalijk. 

Ken je dat vrolijk meisje uit mijn straat? 

Ik vind het heerlijk om te slapen in een zacht bed. 

 

Dit is een billijk of een goedkoop stuk speelgoed. 

Ik vind dit werk niet zo moeilijk. 

Het was een heuglijk feest toen mijn broer huwde.  

Een paarse broek met groene stippen vindt Griet lelijk. 

Is het waarlijk zo dat jij goed kunt fluiten? 

Vandaag is het niet te koud, de koude is draaglijk. 
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Tweelettergrepige woorden eindigend op -ig 
 

zonnig  nuttig   droevig  handig  nijdig 

koppig  aardig  harig   keurig  tijdig 

vettig   bezig   treurig  tachtig  zuinig 

mollig  droevig  moedig  schuldig  heilig 

 

lastig   geestig  zestig   kleurig  dertig 

slordig  gierig   gunstig  machtig  veilig 

haastig  lastig   twintig  angstig  karig 

prettig  spoedig  grondig  grappig  deftig 

 

enig   krachtig  luchtig  ernstig  vijftig 

weinig  stevig  mistig  vochtig  jarig 

nodig   zielig   vorig   veertig  nuttig 

sappig  bochtig  prachtig  grappig  hevig 

 

Ik vind het aardig dat je me met de afwas helpt. 

Vijftig jongens staan keurig in de rij op de speelplaats. 

In de zaal keken dertig mensen angstig naar die film. 

Is het echt nodig dat je zo slordig doet? 

Een bakker in korte broek vind ik heel grappig. 

Is karig zijn gelijk aan zuinig zijn? 

Vettig haar is niet zo prachtig. 

Zonnig weer vind ik mooier dan mistig weer. 

Als je veel snoept, word je mollig. 

Jan is nooit koppig als hij jarig is. 

Die peer is zo sappig. 



AVI 4                                                                                                                                                                       8 
 

Tweelettergrepige woorden eindigend op –ing 
 

woning   lading  daling 

botsing   mening  houding 

koning   redding  staking 

 

spanning   ketting   leerling 

richting   helling   keuring 

scheiding   uiting    stijging 

kleding   leiding   paling 

 

Onze koning woont in een prachtig paleis. 

Op de snelweg filmt pa een zware botsing. 

Die renner met zijn rode trui had de leiding. 

Vader doet wat olie op de ketting. 

Mijn mening is dat hij nooit aan de leiding komt. 

Andries is een leerling uit onze school. 

De spanning tijdens de wedstrijd nam nooit af. 

Ik vind dat je kleiding er niet net uit ziet. 

In onze woning vind je veel bloemen. 

Wanneer is de staking van die mannen voorbij? 

Marleen fietst in de richting van het jaagpad. 

Lust jij paling in het groen? 
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Woorden voorafgegaan door ’s 
 

’s morgens    ’s winters   ’s ochtends 

’s middags    ’s zomers   ’s avonds 

’s nachts 

 

 

’s Avonds maak ik eerst mijn huiswerk. 

’s Middags speel ik graag met een voetbal. 

Ik droom ’s nachts dat ik de eerste van de klas ben. 

’s Winters is het kouder dan in de herfst. 

’s Zomers gaan we op reis naar de bergen. 

’s Ochtends maakt moeke een lekker ontbijt klaar. 

 

 

Soms zet ik ’s morgens zelf koffie.  

Het gebeurt wel eens dat papa ’s avonds laat thuis komt. 

Weet jij wie er ’s middags naar huis gaat? 

Ik word ’s nachts soms wakker van de koude. 

Maak jij ’s winters ook een sneeuwman? 

Piet en Bart zwemmen ’s zomers in de vijver.  
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 Woorden met drie lettergrepen (3) 

 

voetbalveld   badhanddoek  afdruiprek 

afdroogdoek  voorleesboek  brandweerman 

opklapbed   potloodpunt  voordeurbel 

vulpeninkt   ophaalbrug   dakgootrand 

 

   aftelrijm   luchtaanval   doorschuifkast 

   brandweerslang opslagplaats  handwerkmand 

   luchtpostbrief  opbergkast   doorlaatpost 

   kleurpotlood  ophaaldienst  voetbalschoen 

 

afvoerbuis   schoenpoetsdoos  uitlaatklep  

treindiefstal   inmaakglas   spoorwegnet 

afvalbak   uithangbord  aanwijsblad 

uitkijkpost   traangasbom  filmtoestel 

 

De brandweerman rolt de brandweerslang naar de opslagplaats. 

Mijn vulpeninkt maakt vieze vlekken op het voorleesboek. 

Wat is het verschil tussen een afdroogrek en een badhanddoek. 

De traangasbom werd bij de uitkijkpost gezien. 

De potloodpunt van mijn kleurpotlood is stuk. 

Ken jij een aftelrijm dat eindigt op pief, poef, paf? 

De handwerkmand van oma zat vol met draden en naalden. 

Op het voetbalveld verloor één speler zijn voetbalschoen. 

De treindiefstal werd aan de agent gemeld. 

In de keuken staan natte borden op het afdruiprek. 
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 Drielettergrepige woorden eindigend op –tje of -etje 

 

tafeltje  mannetje  emmertje  spinnetje 

verhaaltje  spelletje  kikkertje  stempeltje 

kamertje  karretje  venstertje  kruimeltje 

eekhoorntje rolletje  kabeltje  hennetje 

 

    vogeltje  lammetje    lettertje  pennetje 

    dochtertje  balletje    motortje  addertje 

    gietertje  bruggetje    borreltje  pannetje 

  worteltje     kammetje    manteltje  dekseltje 

 

Het lammetje en het biggetje staan in het stalletje. 

Door het venstertje zie ik een mannetje stappen. 

Dat hennetje lust wel een kruimeltje. 

 

Vind je de ‘x’ ook een moeilijk lettertje? 

Mijn opa drinkt ’s avonds graag een borreltje. 

Het balletje van kleine Lien vloog over het bruggetje. 

Die dokter gebruikt een stempeltje om zijn naam te zetten. 

Het gummetje van Karel ligt onder het dekseltje. 

Ik zag dat kikkertje een spinnetje eten. 

Het popje van Lies draagt een groen manteltje.  

Waar is het dekseltje van het kommetje toch? 

Ik zoek een mooi worteltje voor mijn ezeltje. 
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Woorden op –ing, -ig en -lijk 

 

angstig   paling   helling 

ring    weinig   overig 

gelukkig   tachtig   verdieping 

stelling   moedig   ernstig 

vochtig   redding   inleiding 

mening   onveilig   ketting 

dromerig   jarig    machtig 

zitting   opening   ijverig 

stevig   rustig    houding 

poging   gierig    woning  

 

vrolijk   buiging   levendig 

lastig    lelijk    moeilijk 

lading   behendig   leerling 

moeilijk   grappig   prettig 

vreselijk   eerlijk   werking 

opvoeding   giftig    tamelijk 

eeuwig   stijging   behendig  

geduldig   vreselijk   wandeling 

gemakkelijk  verstandig   inlichting 

geweldig   kwalijk   schemerig 
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Woorden op –ing, -ig, -lijk, -je, -tje en -pje 

 

ding    twintig   vrolijk 

boompje   takje    zoentje 

angstig   armpje   leerling 

diertje   vlekje    overig 

pijnlijk   ring    naampje 

vorig    heerlijk   redelijk  

vriendje   uurtje   gering 

kraantje   feestelijk   dertig 

vochtig   raampje   paling 

takje    huisje   oortje 

 

aanleiding   nichtje   dadelijk 

vreselijk   enig    beertje 

tuintje   twintig   ketting 

tachtig   haantje   natuurlijk 

biertje   geduldig   zonnig 

veertig   hartelijk   zoontje 

lichtje   slordig   tamelijk 

vormpje   broertje   tasje 

vriendelijk   stoeltje   wormpje  

mutsje   sierlijk   verdieping 
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Woorden op –sel 

 

voedsel   zaaisel   broedsel 

bouwsel   snoeisel   geritsel 

raadsel   zaagsel   vijlsel 

deksel 

 

Vader snoeit de haag. 

De afgesnoeide takjes noemt met snoeisel. 

 

Die man vijlt een stuk ijzer. 

De fijne splintertjes ijzer noemt men vijlsel. 

 

De timmerman zaagt de balken. 

Wat ligt er veel zaagsel! 

 

De boer zaait het graan. 

Wat hij zaait heet zaaisel. 

 

 

De vogel legt eerst een ei en gaat dan broeden. 

De uitgebroede eitjes noemt men broedsel. 

 

 

Hij raadt goed. 

Ken jij nog een raadsel? 

 

Ik dek je toe met dekens. 

Het deksel van de doos. 
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Woorden op –el 

 

appel    stempel   egel 

eikel    winkel   engel 

heuvel   mantel   zadel 

rommel   bijbel    meubel 

rammel   ratel    sabel 

 

wimpel   triangel   gevel 

tempel   vaandel   drempel 

apostel   wankel   tunnel 

snorkel   hommel   bundel  

dadel    amandel   ijzel 

doopsel   tegel    rimpel 

hekel    simpel   takel 

artikel   pekel 

 

Ik wandel in de tuin. 

Kijk jij soms in de spiegel? 

Een druppel water. 

Doe je nestels dicht.  

Ik eet graag een sinaasappel.  

Een koppel duiven. 

Ik heb een lat en een regel. 

Met een borstel veeg ik de klas. 

Vader verzamelt postzegels. 

Een moeilijk raadseltje. 
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Woorden eindigend op –ing 
 

 

ding    ring    kring 

gering   paling   ketting 

leerling   botsing   kleding  

opening   beloning   woning 

vergissing   verdieping 

 

botsing   voeding   keuring 

buiging   houding   redding 

lading   leiding   mening 

helling   staking   werking 

 

zitting   stijging   richting 

uiting    poging   stelling 

 

vergissing   beloning   aanwijzing 

ontdekking   wandeling   verrassing 

beslissing   opening   bevolking 

bescherming  herinnering   beschrijving 

behandeling  inlichting   opvoeding 

samenwerking  inspanning   inleiding 
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Woorden eindigend op –ig 
 

 

twintig   dertig    veertig 

vijftig    zestig    zeventig 

tachtig   negentig 

 

aandachtig   angstig   gelukkig 

ernstig   ijverig   eeuwig 

geweldig   grappig   jarig  

machtig   moedig   plezierig 

prachtig   prettig   rustig  

verdrietig   verstandig   vochtig 

zonnig 

 

afkomstig   hoekig   lastig 

schemerig   onrustig   eenvoudig 

stekelig   toevallig   geduldig 

korrelig   gevoelig   gewichtig 

 

hongerig   spoedig   rafelig 

afkomstig   krachtig   haastig 

heilig 

 

 



AVI 4                                                                                                                                                                       18 
 

Woorden op -ig en -ige 

 

weinig  weinige   aanwezig   aanwezige 

enig   enige    deftig    deftige 

vorig   vorige   nodig    nodige 

menig  menige   slordig   slordige 

overig  overige   droevig   droevige 

gehorig  gehorige   slaperig   slaperige 

dorstig  dorstige   dromerig   dromerige 

stevig  stevige   akelig    akelige 

 

zorgvuldig  zorgvuldige   giftig    giftige 

voorzichtig  voorzichtige  gunstig   gunstige 

volledig  volledige   bolvormig   bolvormige 

levendig  levendige   aardig   aardige 

gezellig  gezellige   armoedig   armoedige 

nauwkeurig  nauwkeurige  gierig    gierige 

wanhopig  wanhopige   voorlopig   voorlopige 

behendig  behendige   knapperig   knapperige 

 

onveilig  onveilige   bezig    bezige 

geheimzinnig geheimzinnige  handig   handige 

nieuwsgierig nieuwsgierige  overbodig   overbodige 

griezelig  griezelige   eentonig   eentonige 
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Woorden op -lijk, -lijke, -lijker en -lijkst 

 

vrolijk   lelijk    eerlijk 

moeilijk   heerlijk   kwalijk 

pijnlijk   tamelijk   vrouwelijk 

sierlijk   redelijk   afschuwelijk 

dadelijk   hartelijk   eigenlijk 

eindelijk   feestelijk   gevaarlijk 

natuurlijk   gemakkelijk  vreselijk 

vriendelijk 

 

vrolijk   moeilijk   vriendelijk 

vrolijke   moeilijke   vriendelijke 

vrolijker   moeilijker   vriendelijker 

vrolijkst   moeilijkst   vriendelijkst 

 

heerlijk   lelijk    gemakkelijk 

heerlijke   lelijke    gemakkelijke 

heerlijker   lelijker   gemakkelijker 

heerlijkst   lelijkst   gemakkelijkst 
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Woorden op -rg en -lg 

 

berg   erg   velg   volg 

zorg   merg   alg   walg 

wurg   verg   Belg   galg 

 

In een soepbeen zit merg. 

Een wurgslang wurgt haar prooi. 

Soms krijg je een waarborg als je een televisie koopt.  

Is hij stuk dan wordt hij gratis hersteld of krijg je een nieuwe. 

Het vergt heel wat tijd vooraleer een boom groot is. 

Het vergt tegenwoordig weinig tijd om hem te vellen. 

Het wiel van een fiets heeft een velg.  

Rond de velg zit de band.  

Algen zijn wieren. Ze groeien in zee.  

Soms groeien ze heel sterk en ziet de zee erg groen. 

Wanneer ik iets echt niet lust, dan walg ik ervan. 

Wanneer de open haard niet wil branden, dan wakkeren we het vuur aan 

met een blaasbalg. 

Grote misdadigers werden vroeger ter dood veroordeeld. 

Soms werden ze opgehangen aan een galg. 

 


