
apotheek �B@2060 bewaarplaats

asfalt �Fn"8J@H pek

asperge �FB"D"(@H asperge

astma �F2:" zwaar ademen

astroloog �FJD@ 8@(@H sterren-wijze

atlas !J8"H de god Atlas

atleet �280J0H worstelaar

atoom �J@:@H ondeelbaar klein

auto �LJ@H zelf

burcht BLD(@H wachttoren

ceder 6,*D@H ceder

chirurg P,4DLD(4" handwerk



dadel *"6JL8@H vinger

dia *4" door doorheen

diamant �*":"H onbedwingbaar

diarree *4"DD,T doorstromen

didactisch *4*"6J46@H geschikt voor
onderricht

drama *D":" wat er gebeurt

dynamiet *L<":4H kracht

dynamo *L<":4H kracht

eeuw �4T< mensenleeftijd

elektriciteit ¦8,6JD@< barnsteen

fantasie n"<J"F4" verschijning



filosoof N48@H F@N@H vriend-wijsheid

foto nTJ@H licht

gram (D"::" klein gewicht

graveren (D"N,4< schrijven

gymnastiek (L:<"FJ460 wat naakt gebeurt
(L:<@H naakt

hecto ©6"J@< 100

homo Ò:@ gelijk

homeopathie Ò:@4@H B"2@H gelijkend de ziekte

hysterisch ßFJ,D" baarmoeder beweging

idee Æ*," uiterlijke gestalte



idioot Æ*4@J0H Leek, niet ingewijd

Æ*4@H Eigen (aardig)

kakken 6"66"<

kaligrafie 6"884(D"NT mooi schrijven

kalm 6"L:" hitte

kameel 6":,8@H (Hebreeuws : gamal)

kameleon P":"4 8,T< aarde-leeuw

kamer 6":"D" gewelfde kamer

kameraad 6":"D" > kamer

kamille P":"4 :08@< aarde-appel

kastanje 6"FJ"<," kastanje

kerk 6LD4"6@H van de Heer



kers 6,D"F4@< kers

kervel P"4D0NL88@< loshangend blad

kilo P484@4 1.000

komeet 6@:0J0H lang haar dragend

koord P@D*0 darm

krent 5@D4<2@H Korinthe

kristal 6DLFJ"88@H ijs, bergkristal

krokodil 6D@6@*,48@H hagedis

krokus 6D@6@H saffraan

lamp 8":B"H fakkel

lier 8LD" lier

magneet 9"(<,J4H 842@H steen van Magnesia



makro (macro) :"6D@H groot

marmer :"D:"D@H rotsblok

meloen :,8@B,B@< appel-augurk

meteoor :,J,@D@H hoog in de lucht

meter :,JD@< maat

mijter :4JD" tulband

micro :46D@H klein

lesbisch 7,F$@H het eiland Lesbos

olifant ¦8,N"H olifant

pan B"J"<0 schotel

para.... B"D" tegen, naast

paragraaf B"D" (D"NT naast schrijven



parasol B"D"    Sol tegen de zon

paraplu B"D"    Pluie tegen de regen

pasta B"FJ0 saus met bloem gemaakt

pedagoog B"4*"(T(,T kinderen begeleiden

periscoop B,D4 F6@B,T rondom zien

peterselie B,JD@ F,84<@< steen selder

Pinksteren B,<J,6@FJ0 50 e

planeet B8"<0J0H zwervend

plastic B8"FJ46@H geschikt om te boetseren

plint B84<2@H vierkante tegel

politie B@84H stad

politiek B@84H stad



poly... B@8L veel

Pompoen B,B@< augurk

priester BD,F$LJ,D@H oudere

purper B@DNLD" purperslak

pygmee BL(:"4@H zo groot als een vuist

rabarber Õ" $"D$"D@< rivier van de
vreemdelingen ( =

Wolga)

rijm, ritme ÕL2:@H lijn (trekken)

sandaal F"<*"8@< van de god Sandal



sarcofaag,
zerk

F"D6@N"(@H lijkenverslinder

saxofoon SAX  N@<0 Sax klank (stem)

scepter F6,BJD@< staf van de koning

schandaal F6"<*"8@< ergernis, aanstoot

selder F,84<@<

skelet F6,8,J@< uitgedroogd

stadion FJ"*4@< 186 m

sympathie FL< B"2@H mee-gevoel

taxi J">4H betaling

techniek J,P<0 handwerk, vak

telefoon J,8,  N@<0 verre stem



telegram J,8,  (D"N,4< ver schrijven

telescoop J,8,  F6@B,T ver kijken

televisie J,8,  VISIE ver zien

thermos 2,D:@H warmte

thermometer 2,D:@H  :,JD@< warmte meter

tijger J4(D4H tijger

tijm 2L:@H leven, vitaal

toon J@<@H spanning

troon 2D@<@H zetel

uur ñD" uur

zak F"66@H grof kleed
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