
> Ronde 1: 

> Letters: R/M, S/E, T/P, O/A 

> Woorden: 

 

> Roet, zo zwart als..... 

> stom, iets wat niet leuk is, is...... 

> rots, een grote berg stenen 

> mast, onderdeel van een boot, 

> roep, een hard geluid 

> tros, een hoeveelheid druiven 

> erop, niet er onder maar..... 

> Spar, een soort boom 

> poer, onderdeel van een fundering 

> stro, het ligt vaak in een stal...... 

> rats, als je je ergens zorgen over maakt, zit je in de ..... 

> rost, hij .....die jongen op zijn bek 

> toer, een rondwenteling 

> rasp, gereedschap met scherpe gaatjes 

> mops, een kleine hond met een platte neus 

> sart, als iemand een ander plaagt 

> Moet, een noodzaak 

> arts, ander woord voor dokter 

> raps, kwiek 

> pros, een knappe, struise vrouw 

>  

> Ronde 2: 

> Letters: E/K, T/B, A/E, N/R 

> Woorden: 

> aten, verleden tijd voor eten 

> beer, een groot dier dat van knuffelen houdt 

> rekt, hij ....zijn spieren 

> Teen, onderdeel van een voet 

> kent, zij .....haar pappenheimers 

> bank, een meubelstuk in huis 

> been, met je verkeerde ....uit bed stappen 

> tank, een legervoertuig 

> bare, een kind op de wereld zetten 

> krab, een dier uit de zee 

> nekt, bij iemand de das omdoen  

> krat, een ding waar je flesjes in kunt doen 

> rete, .....goed 

> trek, ander woord voor honger 

> neet, voordat het een luis wordt 

> teer, zwart, kleverig, taai spul 

> brak, na een avondje teveel drank, ben je..... 

> reet, ander woord voor kont 

> eten, iets in je mond doen 

> Ante, een hoeksteen 



>  

> Ronde 3: 

> Letters: A/E, W/S, E/R, T/K 

> Woorden: 

> star, als iemand weinig buigzaam is 

> erwt, een groene groente 

> ster, deze staat hoog in de hemel 

> arts, een dokter 

> twee, een getal tot de tien 

> sate, een Aziatisch gerecht 

> stee, een bed...... 

> erts, grondstof uit de natuur 

> werk, een bezigheid om geld te verdienen 

> kees, de broer van Jet 

> wrak, een verongelukt schip 

> rest, wat overblijft..... 

> Weet, informatie over iets hebben 

> kras, schade op een auto 

> week, een onderdeel van een jaar 

> kers, een fruitsoort met pit 

> tres, Frans voor heel erg 

> rats, in de ......zitten 

 

> Ronde 4: 

> Letters: A/O, S/R, T/K, P/L 

> Woorden: 

> spat, een druppel 

> slok, een ....op een borrel 

> park, openbaar terrein met bomen en paden 

> past, wie de schoen ......trekke hem aan 

> krap, niet veel ruimte 

> port, een wijnsoort 

> stap, voet voor voet zetten 

> klos, een ding waar je een touw op kunt rollen 

> trap, ander woord voor schop 

> krop, een .....sla 

> last, ergens hinder van hebben 

> pats, een ander woord voor klap 

> trol, een lelijk monster 

> rolt, hij die zich ronddraaiend beweegt  

> rapt, hij die rijmend praat op de muziek 

> prak, als je je auto in elkaar rijdt 

> taps, meerdere pompinstallaties waar bier uitkomt 

> stal, een ruimte waar vee staat 

> prat, hij gaat er .....op 

 


