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Week 1C 
 
Beste Karim, 
Daan de Graaf 
John van der Lippe 
Marokko 
de Rijn 
de Noordzee 

de Rozenweg 
even 
halen 
eten 
sturen 
de reizen 

de rozen 
de dozen 
de huizen 
de druiven 
de staven 
de schijven 

 
 
Week 2C 
 
’s nachts 
’s ochtends 
’s middags 
’s avonds 
’s winters 
’s zomers 

’s maandags 
‘n 
zo’n 
het landhuis 
het weekend 
de handdoek 

het bruinbrood 
goedkoop 
foutloos 
de tent 
de buurt 
de zeilboot 

 
 
Week 3C 
 
de portie 
de prestatie 
de informatie 
de traktatie 
de versiering 
de bezigheid 

de veiligheid 
machtig  
prettig 
smakelijk 
‘n 
zo’n 

z’n 
‘s ochtends 
‘s middags 
‘s nachts 
‘s avonds 
’s zomers 

 
 
Week 4C 
 
januari 
het idee 
de liter 
de limonade 
de minuut 
direct 

de vakantie 
de rivier 
de televisie 
de familie 
Emma’s jas 
Danny’s broek 

Liekes schoenen 
Niels’ tand 
Max’ hond 
Yildiz’ hamster 
Luuks konijn 
Daans oma 

 
 
Week 5C 
 
de kinderen 
bibberen 
de eieren 
oefenen 
rekenen 
openen 

verzamelen 
winkelen 
het avontuur 
de belevenis 
de gevangenis 
tevreden 

de vrouw 
fronsen 
twaalf 
de juffrouw 
de framboos 
de fout 
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Week 6C 
 
de collega 
de reactie 
de cirkel 
de cactus 
de bioscoop 
de cel 

de cent 
het circus 
het cijfer 
het carnaval 
positief 
opvallend 

het publiek 
overvolle 
overmaken 
tevreden 
de dromer 
gemiddeld 

 
 
Week 7C 
 
beginnen 
de bevalling 
de gebeurtenis 
de gewoonte 
verschrikkelijk 
verkreukelen 

onthouden 
ontsnappen 
het hemdje 
het kettinkje 
het woninkje 
het parapluutje 

het autootje 
het extraatje 
het laatje 
het skietje 
het taxietje 
het jongetje 

 
 
Week 8C 
 
de zeerob 
de schub 
de rib 
de krab 
de top 
rap 

de speurtocht 
de dienst 
vreemd 
kwaad 
de garage 
de ravage 

de etage 
de rage 
de stage 
het genie 
logeren 
de bagage 

 
 
Week 9C 
 
de auto’s 
de baby’s 
de paraplu’s 
de taxi’s 
de oma’s 
de pizza’s 

de kilo’s 
de salades 
de vrachtwagen 
de opdracht 
de wasverzachter 
de tochtstrip 

verwachten 
de kachel 
misschien 
de schoensmeer 
de tijdschriften 
de schroeven 

 
 
Week 10C 
 
a.u.b. 
enz. 
z.o.z. 
dvd 
d.w.z. 
i.p.v. 

ml 
g 
e.d. 
de wijzer 
verwijderen 
twijfelen 

ijverig 
het huishouden 
eenvoudig 
goudbruin 
koud 
het zout 
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Week 11C 
 
huidig 
ellendig 
eigenlijk 
dagelijks 
prestatie 
vakantie 

de uitzending 
de aflevering 
de ontwikkelingen 
de stank 
de plank 
de werkbank 

herdenken 
verdrinken 
voordringen 
zingen 
mengen 
ophangen 

 
 
Week 12C 
 
de bedrijven 
de golven 
de kalveren 
gave 
beloven 
bederven 

de speeldozen 
de vliegreizen 
de vliezen 
de grenzen 
verliezen 
vrezen 

de muziek 
de pauze 
de tafel 
het vlees 
het snorkelsetje 
de suiker 

 
 
Week 13C 
 
de belofte 
bedrieglijk 
bemoeien 
gezellig 
genieten 
vernieuwen 

vergissen 
ontzettend 
ontdekken 
de ontvangst 
de geheimen 
de heimwee 

de eigenschap 
eigenzinnig 
de automaat 
de berenklauw 
flauw 
nauwkeurig 

 
 
Week 14C 
 
de eeuw 
de leeuwin 
de sneeuwbui 
nieuwe 
benieuwd 
de zenuw 

ruw 
sluw 
de beroemdheid 
de verlegenheid 
eigenlijk 
onmiddellijk 

de onderscheiding 
de verdediging 
de prestatie 
de arrestatie 
bijgelovig 
toekomstig 

 
 
Week 15C 
 
de stand 
het voorbeeld 
de beurt 
eerst 
apart 
het spinnenweb 

de krab (het dier) 
de slab 
de worp 
krap (strak) 
het enkelvoud 
de schouwburg 

de mevrouw 
betrouwbaar 
de bladzijde 
het partijtje 
tijdens 
kwijt 

 


