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Les 13 De medeklinkerklanken zijn hoogstens fluisterklanken. 
  Jouw truc om een medeklinkerklank te bepalen 
  De klinkerklank kan veranderen. 
 
Wat zou de klank zijn van alléén de letter  b  in de naam van die 
letter? 
Nee, die klank is niet 'bee', want dan neem je de twee e's erbij.  
Zeg eens bee zonder de e-klank: ............ . Het geluid van de b is 
dan: helemaal niks, want je lippen zitten op elkaar. De b zelf 
klinkt niet. 
Pas als er een klinker naast staat, ga je de b goed horen. 
 
Als je bij de c, de d, de f,  enzovoort hetzelfde doet, steeds het 
stukje klinkerklank, het vaaggedrukte stukje in hun naam echt 
niet uitspreken, dan merk je dit: 
hun eigen klank kan je niet roepen, niet zingen.  
             hulpmiddel: klank van de medeklinkers 
Je hoort hun eigen klank pas, als er klinkers komen helpen.   
We noemen die andere letters daarom medeklinkers. 
Mede betekent 'mee'.  Zulke letters klinken mee door de hulp 
van klinkers. Medeklinkers zijn zelf nogal stille letters. 
 
Er zijn medeklinkers die wel een duidelijker eigen geluidje 
hebben, doordat je ze langer kan aanhouden: de f, g, h, l, m, n, 
r, s, v, en z.  
Probeer zelf:  bij de  ef  de klank  "eh"  niet zeggen, dan klinkt de 
f maximaal zo:  ffffff.  Bij de  g  spreek je de klank "e" niet uit. 
Bij de  h  verzwijg je de "a". Doe dat ook met die genoemde 
andere letters.  Bij de  z  spreek je "et" niet uit. 
 
Je merkt: het fluistergeluid dat overblijft stelt niets voor, als je 
het vergelijkt met de herrie die je met klinkers kan maken. 
 
Dus: hoe gaat jouw truc als je per se wil weten wat een losse 
medeklinker, een medeklinker in zijn eentje, eigenlijk voorstelt 
wat zijn klank betreft?  
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Zo: trek van zijn medeklinkernaam alle klinkerklank af, dus 
medeklinkernaam min klinkerklank. Niet smokkelen!   
 
Heb je gezien en gehoord dat de klinker  e  in de letternaam  ef 
niet als  e  wordt uitgesproken, maar als "eh"?   
In welke letternamen gebeurt dat ook? 
Bij de  l, m, n, r, s! 
Waarom de  e  dan zo wordt uitgesproken, leer je in Les 25. 
Wil je dat we het nu al verklappen? 
Dat komt omdat het woord eindigt met  e + medeklinker. 
 
Heb je gezien dat diezelfde  e  twee keer geschreven staat in 
sommige letternamen?  In welke letternamen is dat? 
Inderdaad  bij de  b, c, d, g, j, p, t, v, w! 
Waarom zijn in die woorden  2 e's nodig? 
Dat leer je ook in Les 25.  Ben je nu al nieuwsgierig? 
 
Met maar  1  e, we zeggen "een enkele e", hoor je in die 
woorden een "uh"-klank:  be, ce, de, ge, je, pe, te, ve, we. 
Want  medeklinker + e  maakt van de  e-klank een  uh-klank. 
Hoor en zie je dat ook in de woordjes  de  en  je  op deze pagina? 
 
Welke klinkerklank krijgt de  i  in de naam van de  letter  x? 
Inderdaad,  je hoort "ih", dus de  i  heeft hier de  ih-klank. 
 
Tja, de klank van een klinker is niet altijd dezelfde.  
De plek waar de medeklinker geschreven staat, bepaalt de klank 
van de klinker. Een medeklinker mag dan wel een fluisterklank 
zijn, maar hij kan wel soms de baas spelen over de klinkerklank. 
Hij kan de klinkerklank laten veranderen! 
 
Waar zie je medeklinkers in jouw voornaam en jouw 
familienaam/achternaam? Of in die van je leerkracht of van 
andere kinderen? Of in woorden die je uitkiest? 
Wat zijn de namen van die medeklinkers?  
 


