
Hoofdstuk 3;  Diagram 1: erwt, wenen, azijn, lichtstad, baanvak, lepel, heertje, innemend, cor, vlieger, wijkraad,  
    rammelaar
Hoofdstuk 4;  Diagram 2: uitgaan, nor, air, mafkees, netwerk, pacht, dag, nul, mededelen, overleg, gelijk, aaltje, vaart
Hoofdstuk 5;    adam, oma, let, leger, bak, waterstaat
Hoofdstuk 6;    angel, essen, wenen, sneek
Hoofdstuk 7;  Diagram 3: giro, ren, laden, avondspits, tekst, wagen, vuist, radio, hospita
Hoofdstuk 7;  Diagram 4: aanslag, loket, mast, stoptrein, vee, essen, blad, naar, genegen
Hoofdstuk 8;  Diagram 5: wasecht, vocht, aroma, kronen, kent, recherspits, postvak, even, dief, jat
Hoofdstuk 8;  Diagram 6: overhemd, enter, negeren, leek, paal, lijken, champagnefles, afnemer, voeteneinde, hernia, 
    nep, nudist
Hoofdstuk 10;    Schoenmaker, hou je bij je leest / Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.
    Hij vindt de hond in de pot.  bal, ketel, eten, bomen, regen
Hoofdstuk 11; Diagram 7: metro, startpistool, tekstballon, jeans, nieters, vlaaien, smakken, haastwerk, azijn, katten
Hoofdstuk 11;  Diagram 8: mogen, permanent, hamster, tafels, ons, judo, geheelonthouder, wesp, tros, rest
Hoofdstuk 12;  Diagram 9: boffen, klasse, kunstijs, leg, in de pan, noga, kern, wijzers
Hoofdstuk 12;  Diagram 10: piepklein, virus, föhn, bom, knopen, pijltje, libelles, assen, goes, steler, stal, raden
Hoofdstuk 13;   joker, sik, kas, bank, varken
Hoofdstuk 14;  Diagram 11: meneer, beetje, dot, doelwit, regel, stuurs, vent, boksbal, uitzege, waar, radijs
Hoofdstuk 14;  Diagram 12: honing, schone, leefnet, aarde, drie, recept, stekel, nier, gastank, hengst
Hoofdstuk 16; Diagram 13: peloton, toren, kalfsoester, edele, lui, keuring, opstand, spliterwten, amstel, fineren
Hoofdstuk 16;  Diagram 14: mars, alva, martinitoren, man, hoogte, erwt, robot, brie, flessen
Hoofdstuk 16;  Diagram 15: nota, kerk, halma, knaapje, eenmaal, magneet, helemaal, ruiten
Hoofdstuk 16;  Diagram 16: deel, beslaan, mis, waal, eter, lek, toeteren, nuttig, lam, kabouters
Hoofdstuk 18; Diagram 17: laptop, oppassen, boksbal, teelt, doornroosje, metz, liefste, haringen
Hoofdstuk 18; Diagram 18: salami, klaar, amazone, soep, nerts, spreeuw, karate, astma, reserve, ermelo
Hoofdstuk 18; Diagram 19: lorre, tegel, rolmops, wijze, tot, omver, fluiters, katjes
Hoofdstuk 18; Diagram 20: roet, ramen, finale, baard, luchtband, italiaan, drama, veestapel
Hoofdstuk 19; opgave 1: rijpaard, verweren, rotgans, lokaas, drankorgel, nazeggen, ekster, boer, dooier, advies
Hoofdstuk 19; opgave 2: opslag, seinen, ulster, shoarma, blaffer, leningrad, harmonica, sneeuwbal, mantel, kraker
Hoofdstuk 20; Diagram 21: ace, noren, safe, hark, slagveld, ster, kluif, stranden, enen, erica
Hoofdstuk 20; Diagram 22: riem, stop, bed, magie, stroom, waswater, treinen, driest, nest, dagboek, spijkers
Hoofdstuk 20; Diagram 23: veertig, heel, visites, stel, ons, instellingen, leeg, nel, rijk, kribbig, nederlaag, vast, waard, 
    bed, eitje
Hoofdstuk 20; Diagram 24: dempers, bede, bier, GSM, aas, damherten, loeien
Hoofdstuk 21; opgave 3: sjiek, bergruimte, roekeloos, kanarie, rosbief, friettent, beieren, eraan, stilet, mat
Hoofdstuk 21; opgave 4: natie, sneeuwklokje, lesauto, atlas, kever, krantje, ploegen, ondermaats, sloom, staart
Hoofdstuk 22; Diagram 25: vlaaien, zat, lever, sire, ijssport, klepel, snoeshaan, turf, stappers, agave, eega, delftsblauw, 
    huismus, akela
Hoofdstuk 22; Diagram 26: fluiten, sneu, gist, toekans, drop, kust, zalen, rijen, koerden
Hoofdstuk 22; Diagram 27: kwartel, cello, narrig, ring, nappa, dodo, café, stof, soezen
Hoofdstuk 22; Diagram 28: leek, doofpot, spliterwten, kassen, zalm, ruiten, avond, kabel, riet, brits
Hoofdstuk 23; Diagram 29: groenland, odeur, els, leut, inpalmen, loopgraaf, typen, netnummer, ronde, aardnoot,  
    rooster, strijken, griet, lovegame
Hoofdstuk 24; Diagram 30: afkorting, iris, lift, ouder, ginds, veterdrop, kakbuurt, knol, toetje
Hoofdstuk 24; opgave 5: plezier, hoofd, fikken, tuin, kraaiennest, familiefoto, kiezen, paprika, adam, geweld
Hoofdstuk 24; opgave 6: edelhert, morgen, knie, spits, oordeel, oeral, galei, riek, snert, ufo
Hoofdstuk 25; Diagram 31: nul, abuis, ritzege, nietje, non, lord, enter, love, news
Hoofdstuk 25; Diagram 32: sopraan, tent, blad, ridderlijk, net, stralen, paperclip, dagblad, opening, links
Hoofdstuk 27; opgave 7: smaak, nestblijver, nummer, teder, kraamvisite, mao, supersnel, preek, kometen, palm
Hoofdstuk 27; opgave 8: tiel, wals, snotneus, edelstenen, sleutelfiguur, dagtaak, laptop, rijn, koolmees, elfen
Hoofdstuk 27; Diagram 33: alt, scheerlijn, allicht, platzak, ellen, ruim, beieren, vrijspraak, glasbak, slaapbank, priem
Hoofdstuk 28; Diagram 34: recept, schepen, worst, stop, vlieger, houtvrij, let, els, neven, even, reis, gids, enig
Hoofdstuk 29; opgave 9: emmen, pools, ontslag, tranendal, wedde, lepel, steeds, bijwerk, piste, zege
Hoofdstuk 29; opgave 10: hometrainer, grappig, rakker, liefde, pruim, keten, ijsbergsla, wielerbaan, gevangene,  
    geboorteplaats
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