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Letterspel van 
Laurentien

Letters: 

I - J - K - L - R - T - U - P

Woorden: 

JURK  Maxima draagt vaak een mooie ....
TULP  Dit is een typisch Nederlandse bloem
KUIT  Een deel van het been van Willem-Alexander
KRUIPT  Een klein kind loopt nog niet maar ....
PRUIK  Haar dat niet aan je hoofd vastzit is een ....
KRIJT  Vroeger schreef je op het bord met ....
PIJL  Bij een boog hoort een ....
RIJK  Als je veel geld hebt ben je ....
KUIL  Een gat in de grond noem je een ....
PIL  Medicijn waardoor je je beter gaat voelen
KRUL  Een kronkel in je haar noem je een ....
RIJK  Het land waarover de vorst heerst heet een ....
RUILT  Je geeft en krijgt iets van een ander als je ....
UIL  Het vliegt en kan ‘s nachts goed zien
LIJKT  Bijna hetzelfde: je zegt dan dat het ....
KRUIT  In een oud geweer stop je ....
PLUK  .... van de Petteflet 
RILT  Amalia heeft het koud, ze ....
KIP  Dit paleisdier zegt “tok”
LUIK  Open dit en je kunt de paleiszolder op
KLUIT  Een homp klei noem je een ....
LIP  Roze/rode deel van het gezicht van Alexia
TIP  Een advies noem je ook wel een ....
KILT  Kledingstuk dat Ariane ziet in Schotland
KUIP  Een bak voor spezie noem je een ....
PIT  Het zaadje van een appel heet een ....

Letterspel van 
Laurentien

Letters: 

K - N - O - O - R - S - T - V

Woorden: 

KROON     Op het hoofd van de koning staat een ....
TROON     Willem-Alexander zit op een ....
VORK     Het koninklijk paar eet met mes en ....
VOOR     Niet achter maar ....
SOK     Kledingstuk dat Amalia draagt aan haar voet
VORST     Een koning noem je ook wel een ....
STOK     Een koninklijke hond speelt met een ....
STROOK    Een lang stuk papier noem je een ....
NOK  Hoogste punt van het dak van het paleis
STRONK Onderste deel van een boom heet een ....
KNOT  Het lange haar van Maxima kan in een ....
NOOT  Het Wilhelmus speel je .... voor ....
KOOR  Een groep zingende mensen noem je een ....
OOR  Lichaamsdeel aan het hoofd van Alexia
ROOK  Dit komt uit de schoorsteen van het paleis
ROK  Kledingstuk van Ariane
TOON  De klank in de muziek noem je de ....
VORST  Dit is nodig voor een elfstedentocht
ROS  Ander woord voor een paard
ROT  Als een appel bedorven is is hij ....
TOR  Klein beestje in de tuin van het paleis
KOTS  Als een koning erg ziek is komt dit uit zijn mond
KROT  Vervallen onbewoonbaar onderkomen
TOK  De koninklijke kip zegt: ....
ROOS  Voor Valentijn krijgt Maxima een .... 
KOST  Vijf euro, dat is wat het ....
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Letterspel van 
Laurentien

Letters: 

A - A - K - L - E - T - I - H

Woorden: 

HAAK  Voorwerp waar je iets aan kunt hangen
KAAL  Als je geen haar op je hoofd hebt ben je....
LIKT  Hij gaat met zijn tong ergens over, hij ....
HIEL  Achterkant van je voet
HALT  Stop!
KLIT  Haar dat in de knoop zit
TAAL  Nederlands, Frans, Engels, Duits..
TAAK  Een opdracht
TALK  Wit poeder
TIEK  Houtsoort
TIK  Een harde klap
AAL  Een lange gladde vis
HAAL  Omgekeerde van ik breng is ik ....
HAAT  Iets totaal niet leuk vinden
TAAI  Pepernoten, speculaas en ....
TEIL  Ouderwets woord voor een grote kom
LEKT  Als er water doorheen komt dan .... het
AAIT  Hij gaat er zacht overheen, hij ....
HEK  Poort 
TEL  Kort moment
AAK  Lange platte boot
HELT  Hangt over
HAKT  Zij maakt kleine houtjes van een blok, zij ....
KIEL  Kledingstuk van een matroos
KILT  Schotse rok
HAAI  Gevaarlijke grote vis

Letterspel van 
Laurentien

Letters: 

K - N - E - P - R - S - I - T

Woorden: 

PRINS  Constantijn is een 
PERS  Kranten, tijdschriften, radio, tv 
STEP  Vervoermiddel waarbij je afzet met 1 been
PEST  Besmettelijke ziekte, maar ook als iemand treitert
PINS  Speldjes
PINT  Oude vochtmaat, als iemand geld opneemt
REPT  Haast
PRET  Lol, plezier
PET  Hoofddeksel met een klep
NIPT  Hij drinkt met kleine slokjes, hij ....
TRIP  Reisje  
NEST  Plaats waar een vogel een ei legt
REST  Overblijfsel
STER  Hemellichaam 
STIP  Puntje
SPIER  Gebruik je bij sporten
SPIT  Enorme plotselinge rugpijn
SPEK  De kat op het …. binden
KIP  Dier dat een ei legt 
KIEPT  Slaat om, kantelt 
KETS  Schampen
PIEK  Voorwerp boven in de kerstboom
PEK  … en veren
PRIK  Sinas is limonade met ….
PERK  Deel van een tuintje
KERS  De …. op de taart is het leukste onderdeel
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