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Week 1F 
 
Lieve Bella 
Z.K. Hoogheid 
H.M. de Koningin 
museum Corpus 
disco Het Koninkje 
Schiermonnikoog 
’s-Hertogenbosch 

Hemelvaart 
Pinksteren 
de kerstinkopen 
het campinkje 
het beloninkje 
het laatje 
het pyjamaatje 

het skietje 
het taxietje 
het baby’tje 
het pony’tje 
het pc’tje 
het A4’tje 

 
 
Week 2F 
 
de coupé 
de logé 
natúúrlijk 
het comité 
hé! 
de scène 
de misère 

hé? 
blèren 
de enquête 
frêle 
de gêne 
 ‘s-Gravenhage 
A‘dam 

de niveaus 
de dilemma’s 
‘70 
Max’ buurman 
Maxima’s jas 
Hans’ boek 

 
 
Week 3F 
 
de koperen ketel 
de zilveren lepel 
de gouden ring 
de smaragden bruiloft 
de diamanten tiara 
de saffieren hanger 
de tinnen lepel 

de eiken vloer 
de kristallen kroonluchter 
het porseleinen servies 
de melodieën 
neuriën 
de ideeën 
tweeëntwintig 

de fantasieën 
de amfibieën 
de fotokopieën 
de bacteriën 
de vegetariërs  
de ingrediënten 

 
 
Week 4F 
 
de meisjesstem  
de Dorpsstraat  
reuzeleuk  
de gerstepap  
de huilebalk  
de schattebout  
de boekenwurm  

de luizenbol  
de tv-serie  
het gft-afval  
de stiekemerd  
giechelen  
de branieschopper  
de rivierpolitie  

de videoregistratie  
de idioot  
de initiatiefnemer  
de illustratie  
de crisissituatie  
de specialiteit 

 
 
Week 5F 
 
de cake  
de shampoo  
de hobby  
de gameboy  
het interview  
de keeper  
het hockeyteam  

de playbackshow  
de militair  
de journalist  
de portemonnee  
de rechercheur  
de champignon  
de interieurverzorger  

de punaise  
het circuit  
de jus d’ orange  
de medaille  
de premier 
de toiletverfrisser  
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Week 6F 
 
één 
de scène  
de crèche  
het café  
de coupé  
het privévertrek  
de gêne  

enquêteren  
het buurtcomité  
oké 
het plafond  
het talent  
de academie  
de paniek  

de politieagent  
het schilderspalet  
latent  
banaal  
het adres  
de banaan 

 
 
Week 7F 
 
het waxinelichtje 
de xenofobie  
de reflex  
het systeem  
yoga  
quasi  
quarantaine  

de calamiteit  
het compliment  
de barbecue 
typisch 
hectisch 
de instructie 
de selectie 

de intelligentie 
autoritaire 
humanitaire 
impopulair 
de fancy fair 
de au pair 

 
 
Week 8F 
 
het record 
de acrobaat  
cultureel  
het complex  
de cyclus  
de creativiteit  
de truc  

de capaciteit  
de commotie 
cynisch 
acuut 
het plastic 
het voorstellinkje 
het extraatje 

het programmaatje 
het kauwgompje 
het applausje 
het goochelaartje 
het jury’tje 
het cd’tje 

 
 
Week 9F 
 
de Venezolaanse 
de Zuid-Amerikaanse  
de Europese  
de Italiaanse  
de Egyptische 
de Indonesische  
de Israëlische  

deTsjechische  
de satellietgegevens 
het jaargemiddelde 
de julimaand 
het broeikaseffect  
de minimumtemperatuur 
de zonneschijn 

de Koninginnedag 
de zonsverduistering  
de weersgesteldheid  
het KNMI-station  
het A4-papier 
het e-mailformulier 

 
 
Week 10F 
 
NL 
min.  
d.m.v  
m.b.v.  
blz.  
NB  
m.u.v.  

°C  
d.w.z.  
mm 
milieuvriendelijk  
elektronisch  
chemisch  
zorgvuldig  

de reparatie  
de positie  
de apparatuur  
de temperatuur  
positief  
relatief 
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Week 11F 
 
authentiek 
de stethoscoop  
het atheneum  
de cantharel  
enthousiast  
de homeopathie  
apathisch  

sympathiek  
het herexamen  
herrijzen  
de ex-burgermeester  
de ex-collega  
onverdraagzaam  
onherroepellijk  

de antipode  
de antipathie  
asociaal  
aspecifiek 
wansmaak 
wanorde 

 
 
Week 12F 
 
de situatie 
de oase  
het duet  
duelleren  
kanoën  
eventueel  
egoïstisch  

serieus  
creativiteit  
reageren 
theoretisch 
faxen  
typen  
racen  

hockeyen  
skaten  
volleyballen  
tackelen  
douchen  
showen  

 
 
Week 13F 
 
de ideeën 
de druïde  
de hiërogliefen  
de pinguïn  
smeuïg  
sleeën  
de symfonieën  

de agrariër  
drieënzestig  
zo-even 
de zee-egel 
het treinstel  
de aardbeienplant  
de voorbereiding  

bereiken  
de rijrichting  
het tapijt  
doorbijten  
uitglijden  
de vrijheidsstrijder  

 
 
Week 14F 
 
energiek 
de passage  
de chantage  
de blamage  
de bagage  
chanteren  
de champagne  

marcheren  
charteren  
choqueren 
het gelukstelegram  
het gegiechel  
de choreografie  
de ontdekkingsreiziger  

welgestelde  
tegenovergesteld  
de ontdekkingstocht  
achtervolgen  
roofzuchtig  
schimmelen 

 
 
Week 15F 
 
enthousiast 
het niveau  
de handicap  
het record  
de training  
het e-mailtje  
de barbecue  

checken  
de laptop  
de accessoires 
quitte 
de moeilijkheidsgraad  
de spelvariaties  
de puntentelling  

benodigdheden  
de sportaccommodatie  
de slagvaardigheid  
de luchtvaartmaatschappijen  
de golfkampioenschappen  
de wedstrijdcommissaris  

 


