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Zinnen met /au/ /ou/
1. Kom gauw!
2. Dit is fout.
3. Mag ik het zout?
4. Ik hou van jou.
5. De paus is oud.
6. De goudvis kauwt.
7. De auto is blauw.
8. Ik trouw met deze vrouw.
9. Zonder kousen is het koud.
10. Paula en Maud zijn stout.
11. Je moet die mouwen anders vouwen.
12. Au, ik heb pijn aan mijn schouders.
13. Ik wil het zout want de lauwe saus smaakt flauw.
14. Paul kijkt naar de mouw van de oude vrouw.
15. Het hout van het gebouw is oud.
16. De vrouw van Wouter krijgt veel goud.
17. De trotse pauw sjouwde door het woud.
18. De ochtend is nog koud van de dauw.
19. De oude vrouw rilt van de kou.
20. De kat zit in het nauw en miauwt.
21. Oude kousen worden gauw te koud.
22. Paul en Wouter klauteren op de oude gebouwen.
23. In Augustus gaan we de schouw verbouwen.
24. De kauw slaat met zijn klauw op de oppasser zijn mouw.
25. De brouwer gebruikt mout om bier te brouwen
26. De kabouter hangt een touw aan een blauw flatgebouw.
27. De vrouwen rouwen om de dood van de paus.
28. Paula is stout omdat zij lacht om een fout.
29. Die vrouw heeft blauwe oogschaduw onder haar wenkbrauwen.
30. De bouwvakkers vertrouwen de bouten in het hout van de oude gebouwen niet.
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Zinnen met /e/
1. Ik lig in bed.
2. De bel gaat weer.
3. Ben weet dat wel.
4. Ik ben niet gek.
5. De heg groeit over het hek.
6. Ik ken hem niet.
7. De pen is van hem.
8. Je krijgt een mep met de pet.
9. Ik wed op nummer zes.
10. Op de weg ligt pek.
11. De glinstersteen is nep.
12. Ik heb pijn in mijn nek.
13. De bek van het dier is vet.
14. In het ven groeien vetplanten.
15. Ken jij die lerares? Zij gaf jou een zes.
16. Op de weg zie je sporen van een rem.
17. De hen maakt lawaai in de ren.
18. Je moet niet zo aan het rek trekken.
19. Deze pen schrijft rood en die pen schrijft blauw.
20. Let op er zit een lek in het waterbed.
21. De oorbel hangt aan de oorlel.
22. Wek jij me om zes uur? Ik red het anders niet.
23. Hij trapt op de rem, er ligt pek op de weg.
24. Heb jij het lef om tegen die wet te stemmen?
25. Zeg, het is net of die rel een echt spel is.
26. Ren niet zo hard, ik ben geen zestien meer, mijn hart gaat als een razende
tekeer.
27. Men wil wel een bes op de slagroom van de kersentaart.
28. Leg het mes op tafel, leg hem naast het bord en let op.
29. Hef het glas, ik ken hem nog maar net maar hij heeft de bloemetjes al buiten
gezet.
30. De spin zit in het web eet zich vet aan zestien vliegen.
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Zinnen met /ee/
1. De soep is heet .
2. Ik eet een reep chocolade.
3. Hij is hees.
4. Ik ga met je mee.
5. Heb je al beet?
6. Ik leef met je mee.
7. Neem jij je neef mee?
8. Meen je dat echt?
9. De beek is bijna leeg.
10. Ween niet, ik lees zo verder..
11. Geef hem geen reep en veeg zijn mond af.
12. De spullen liggen in de keet.
13. De zeep valt op mijn teen.
14. Er is veel leed bij de zeelieden.
15. Ween jij elke week? Neem een goede fee in gedachten.
16. Geef mijn leesboek aan mijn neef en neem een reep voor me mee.
17. De winkel verkoopt deeg aan de Deen.
18. Hij heeft een ontstoken pees in zijn been.
19. In het bos ziet mijn neef een ree.
20. De fles is leeg, ik neem een nieuwe mee.
21. Weet jij waar het deeg is? Nee, neem een pak mee uit de winkel.
22. Wees niet verdrietig, ik meen het niet zoals je ziet.
23. Hij vist op zee, hij heeft beet en neemt de gevangen vis mee.
24. Wee, o wee, waar is het vee gebleven riep de boer in paniek.
25. Veeg de keet en let op de koffie is heet.
26. Er is veel leed, lees een mooi boek en leef er in mee.
27. Ga heen, neem een peen en leen wat vee dan is iedereen tevreden.
28. Als je om negen uur thuis komt is er geen eten meer.
29. Zeven uren geleden kwam ik mijn geliefde tegen.
30. Het streven is niet te beven bij het beleven van die spannende gebeurtenis.
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Zinnen met /ei/ /ij/
1. Kijk, een ei!
2. Het is tijd.
3. Hij is blij.
4. Zij is van mij.
5. Wij hebben vrij.
6. Hij krijgt gelijk.
7. Een ijsje zou fijn zijn
8. De bij zoemt blij over de hei.
9. We schrijven op een rechte lijn.
10. Een olijf drijft in de olijvenpot.
11. Hij vindt het veilig om met de trein te reizen.
12. Evenwijdige lijnen snijden elkaar in het oneindige.
13. Reizigers gegijzeld in de trein bij Leiden.
14. Vijf bijen zoemen om de bijenkorf.
15. We dweilen de vloer bij het fonteintje.
16. Met een pijl of een bijl doden ze het konijn.
17. In de herfst vallen de eikels van de eikenboom.
18. Het kleine konijn zit fijn bij een geit op het geitenweitje.
19. Zijn meisje wijst naar de vijfenvijftig bijen op de regenpijp.
20. De gordijnen en tapijten zitten vol met stofmijten.
21. Hij krijgt vrijdag voor zijn verjaardag een nijptang, een bijl en een vijl.
22. Bij tijd en wijlen hijsen zij de zeilen van de kleine zeilboot.
23. De kapitein kijkt door zijn verrekijker de wijde wereld in.
24. Met een strijkijzer en een strijkplank strijken we de gordijnen glad.
25. Op deze bladzijde schrijven wij de lijst van actieleiders.
26. Door het breien van een sprei heeft zij een pleister op haar wijsvinger.
27. Met een pijnlijke grijns verwijdert ze de pleister van haar wijsvinger.
28. Hij is de bladzijde van de prijslijst kwijt van de vijfenvijftig schilderijen die
moeten worden ingelijst.
29. De waterleidingmaatschappij meldt dat bij het huidige prijspeil verhogingen
onvermijdelijk zijn.
30. Wij drinken witte wijn uit stijlvolle wijnglazen op een klein pleintje.
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Zinnen met /eu/
1. Mijn neus jeukt.
2. Ik ben die jeuk beu.
3. De zeug valt in de geul.
4. Dat is een leuk deuntje.
5. Pleun steunt op de leuning.
6. Hij steunt en kreunt.
7. De kleuter peutert in zijn neus.
8. Er ligt een peuk in de keuken.
9. Het veulen zit vast aan een teugel.
10. Zaag de scheuten van de beuk.
11. Pleun steunt op de leuning.
12. De sleutel van de deur heeft een deuk.
13. Hij neemt een teug van de neut.
14. De fleurige kleren kreukelen in de was.
15. Met steun van Teun is de gleuf zo klaar.
16. De keuze van de kleur van de keukendeur is bruin.
17. Teun leunt treurig tegen de beukenboom.
18. Op de heuvel staat een neushoorn bij een reuzenbeuk.
19. De dreumes treurt om de dood van de reu.
20. De keuze is heus niet leuk.
21. In Keulen neuzen we in keurige winkels.
22. Fleur vindt dat haar heupen niet deugen.
23. Door het scherpe kleurpotlood scheurt het kleurboek.
24. Ik verheug mij op de keukenbeurs.
25. De meute luistert naar de valse deun door de scheur in de vleugel.
26. De reus kreunt door een breuk in zijn neus van een flinke dreun.
27. Met een sleutel draait de beugelspecialist de beugel vast.
28. Op de heuvel kijken de peuters naar de leuke veulens die vast staan aan een
teugel.
29. De reuk van reuzin is door haar breed gevleugelde neus goed ontwikkeld.
30. In Europa hanteren veel Europeanen, na een besluit van het Europarlement,
de Euro als betaalmiddel.
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Zinnen met /i/
1. Ik heb de hik.
2. Mijn lip is dik.
3. Zit toch stil.
4. Dit is niet mis.
5. Lig jij nog in bed?
6. Hij draagt altijd een sik,
7. Hoeveel tipgeld geef jij?
8. Zij heeft een gebroken rib.
9. Ben jij lid van een club?
10. De economie zit in een dip.
11. Dit is zeer vervelend.
12. Er zit een pin in de muur.
13. Er zit meer vis in het water.
14. Dit lied wordt een hit.
15. Is zij nog steeds niet fit ?
16. Er zit een pit in de vrucht.
17. Het is een mooie rit door de bossen.
18. De bloem is prachtig wit.
19. Wis jij het bord even?
20. Ik begin te rillen want het is hier kil.
21. De pillen liggen op tafel, wil jij die pillen gaan halen?
22. Til de boeken even op, wil je?
23. Hij wil geen pil innemen omdat hij dat vies vindt.
24. Hij zit gewis in de nis want ik heb het nooit mis.
25. Zes plus zes is niks, nee je hebt het mis.
26. Ik mik op een zin met het woord “gewin” erin.
27. De vaas is van tin, hij viel tegen mijn kin zo de vuilnisbak in.
28. De kim betekent hetzelfde als horizon.
29. Pim is een goede vriend van Tim en ik vind hem aardig,
30. Wik en weeg voordat je een belangrijke beslissing neemt, dat is slim.
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Zinnen met /ui/
1. Ik ruik ui.
2. Hij is lui.
3. Het kind huilt.
4. De school gaat uit.
5. Wij blijven thuis.
6. Hij tikt op de ruit.
7. Hij zuigt uit zijn duim.
8. Het kuiken kruipt uit het ei.
9. We liggen lui in de duinen.
10. We sluiten de luiken van het huis.
11. De huid onder zijn kuif is bruin.
12. De bruine muis kruipt in de tuin.
13. De duiven buitelen onstuimig.
14. Iedereen huilde tranen met tuiten.
15. De oude ruiten schuiven er moeilijk uit.
16. Zij heeft buikpijn en drinkt kruidenthee.
17. De bruid draagt een pruik op haar bruiloft.
18. Met de mensen in het Zuiden wil ik ruilen.
19. De tuinman spuit thuis de spruiten naast de struiken nat.
20. De bruine truien pluizen ook als je er zuinig op bent.
21. Ik moet me uitkleden en dan duik ik van de duikplank.
22. Als de tuinfluiters fluiten hoor je buiten geluiden.
23. De buit uit de kluis ligt buiten in de kuip onder de ruit van huis.
24. De huilende, kruipende baby heeft een vies ruikende luier.
25. De struisvogel struikelt over de uitstekende struik.
26. De jongen met de tuinbroek kleedt zich uit voor een duik in het zwembad.
27. De tuinslang hangt achter de kruiwagen in het tuinhuisje.
28. In druivensap zit veel druiven, en druiven is erg gezond fruit.
29. Door het ruiken is er een pluisje in mijn neus gekomen.
30. Ik moet de pluisjes uit mijn neus snuiten.
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Zinnen met /eeuw/ /ieuw/ /uw/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De nieuwe eeuw.
Een meeuw en een spreeuw in de sneeuw.
De Zeeuw was nieuwsgierig naar uw nieuwtje.
Wanneer mensen geeuwen kunnen ze niet schreeuwen.
De Leeuwen geeuwen.
De zwaluw vliegt in de schaduw.
We hebben een nieuwe sneeuwpop gemaakt van de verse sneeuw.
We duwen de nieuweling in de sneeuw.
Je moet niet schreeuwen tegen de spreeuwen.
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