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Samenstellingen  Afleidingen  
aan-loop 
aan-slag 
aan-tocht 
af-loop 
af-slag 
af-stand 
af-tocht 
arm-band 
arm-slag 
bad-doek 
bad-hand-doek 
bad-huis 
bad-meester 
bad-stof 
bad-water 
bal-spel 
bal-zak 
bank-pas 
bank-werk 
bloed-band 
bloed-bank 
bloed-vorm 
boek-band 
boek-vorm 
boek-waarde 
boek-werk 
buiten-af 
buiten-bad 
buiten-band 
buiten-huis 
buiten-kind 
buiten-land 
buiten-leven 
buiten-man 
buiten-mens 
buiten-spel 
buiten-sport 
buiten-wacht 
buiten-water 
buiten-werk 
dag-boek 
dag-leven 
dag-taak 
dag-tocht 
dag-waarde 
dag-wacht 
dag-werk 
dier-en-bloed 
dier-en-dag 
dier-en-leven 

land-wacht 
leven-s-dag 
leven-s-eind-e 
leven-s-kracht 
leven-s-kunst 
leven-s-loop 
leven-s-taak 
leven-s-vorm 
leven-s-werk 
liefde-s-band 
liefde-s-leven 
liefde-s-spel 
liefde-werk 
loop-band 
loop-pas 
man-kracht 
man-n-en-werk 
meester-hand 
meester-werk 
mens-en-bloed 
mens-en-hand 
mens-en-kind 
mens-en-leven 
mens-en-werk 
mens-kracht 
over-dag 
over-eind 
over-hand 
over-heid 
over-leven 
over-loop 
over-slag 
over-spel 
over-tocht 
over-waarde 
pas-kruis 
pas-pop 
pas-vorm 
pop-band 
punt-zak 
rijk-s-school 
rijk-s-taal 
rijk-s-wacht 
school-band 
school-bank 
school-boek 
school-dag 
school-kind 
school-leven 
school-meester 

aan-bad 
aan-man-ing 
aan-merk-e-lijk 
aan-merk-en 
aan-merk-ing 
aan-pas-s-en 
aan-spel-en 
af-d-ing-en 
af-hand-ig 
af-lan-d-ig 
af-wacht-en 
af-water-en 
af-water-ing 
af-werk-en 
arm-en 
arm-en-huis 
arm-er 
baar-d-je 
baar-lijk 
baar-s 
bad-en 
bad-je 
bal-boek-je(s) 
bal-en 
band-e-loos 
band-e-loos-
heid 
band-en 
band-je 
bank-boek-je 
bank-en 
bank-je 
bloed-e-loos 
bloed-e-loos-
heid 
bloed-en 
bloed-ig 
bloed-ing 
bloed-je 
boek-en 
boek-en-bal 
boek-ing 
boek-je 
buiten-kind-er-
en 
buiten-land-er 
buiten-spel-en 
dag-e-lijk-s 
dag-en 
dag-er 
dag-je 

land-je 
leven-d-ig 
leven-loos 
liefde-loos 
loop-ing 
loop-je 
loop-ster 
man-lijk 
man-n-e-lijk 
meester-en 
meester-lijk 
mens-e-lijk 
mens-en 
mens-heid 
mens-je 
merk-baar 
merk-en 
merk-er 
merk-je 
merk-loos 
over-ig 
over-meester-
en 
over-spel-en 
over-werk-en 
pas-je 
pas-s-en 
pas-s-er 
pop-je 
pop-ster 
punt-en 
punt-er 
punt-ig 
punt-je 
punt-loos 
punt-vorm-ig 
rijk-e-lijk 
rijk-en 
rijk-en 
rijk-er 
rijk-heid 
school-s 
school-vorm-ing 
slag-en 
slag-er 
speel-baar 
speel-ster 
spel-en 
spel-er 
spel-ing 
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dier-en-liefde 
dier-en-rijk 
dier-en-taal 
doel-man 
doel-punt 
doel-taal 
eind-doel 
eind-punt 
eind-stand 
eind-werk 
hand-bal 
hand-boek 
hand-doek 
hand-stand 
hand-werk 
huis-bank 
huis-dier 
huis-man 
huis-meester 
huis-merk 
huis-werk 
kans-arm 
kind-der-spel 
kind-er-bad 
kind-er-boek 
kind-er-kruis-
tocht 
kind-er-taal 
klein-kind 
klein-kunst 
kracht-en-spel 
kracht-en-veld 
kracht-mens 
kracht-sport 
kruis-band 
kruis-punt 
kruis-tocht 
kruis-woord 
kunst-arm 
kunst-boek 
kunst-hand 
kunst-stof 
kunst-voet 
kunst-vorm 
kunst-werk 
land-dier 
land-huis 
land-leven 
land-r-over 
 

 
 

school-slag 
school-taal 
school-vak 
school-vrij 
school-werk 
slag-bal 
slag-kracht 
slag-man 
slag-veld 
slag-werk 
slag-woord 
speel-bal 
speel-bank 
speel-dag 
speel-huis 
speel-man 
speel-pop 
speel-veld 
speel-werk 
spel-kunst 
spel-vorm 
sport-dag 
sport-man 
sport-school 
sport-taal 
sport-veld 
stand-punt 
stand-werk 
stand-werk-er 
ster-r-en-wacht 
stof-doek 
stof-je 
stof-vrij 
taak-je 
taal-arm 
taal-boek 
taal-spel 
tocht-vrij 
vak-man 
vak-mens-en 
vak-school 
vak-taal 
vak-werk 
veld-loop 
veld-slag 
veld-sport 
veld-tocht 
veld-wacht-er 
veld-werk 

 

dier-baar 
dier-en 
dier-lijk 
doek-en 
doek-je 
doel-en 
doel-loos 
doel-loos-heid 
eind-e-lijk 
eind-e-loos 
eind-en 
eind-er 
eind-ig 
eind-je 
er-aan 
er-af 
er-over 
hand-en 
hand-ig 
hand-je 
heid-en 
huis-e-lijk 
huis-e-lijk-heid 
huis-je 
kind-er-bad-je 
kind-er-en 
kind-er-lijk 
kind-er-loos 
kind-je 
klein-er 
klein-er-en 
kracht-e-loos 
kracht-en 
kracht-ig 
kruis-en 
kruis-er 
kruis-ing 
kruis-je 
kruis-vorm-ig 
kunst-en 
kunst-ig 
kunst-je 
land-e-lijk 
land-en 
land-e-r-ig 
land-ing 

 

sport-en 
sport-er 
sport-ster 
stand-en 
stand-ing 
stand-je 
ster-vorm-ig 
tocht-en 
tocht-ig 
tocht-je 
vak-er 
vak-je 
veld-en 
veld-je 
ver-af 
ver-band 
ver-d-er 
ver-en 
ver-klein-en 
ver-kracht-en 
ver-kracht-ing 
ver-liefde-n 
ver-loop 
ver-man-n-en 
ver-over-en 
ver-rijk-en 
ver-rijk-ing 
ver-rijk-ing 
ver-s-je 
ver-slag 
ver-spel-en 
ver-stand 
ver-taal-ster 
ver-taal-werk 
ver-vorm-en 
ver-vorm-ing 
ver-wacht-en 
ver-wacht-ing 
ver-wacht-ing 
ver-water-en 
ver-water-ing 
ver-werk-en 
ver-werk-ing 
ver-woord-en 
ver-zak-en 

 

NB Van een aantal woorden kan ook de meervoudsvariant worden gelegd. Deze zijn niet apart opgenomen. Alleen de 
bijzondere meervouden zoals kind-er-en. 
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