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De klank van de medeklinker valt niet te roepen (bij Les 13): 
 
de bee Je lippen in tussenin-persstand (m  b   p:  bij de  p  
  hard persen, bij de  m niet persen) 
 
de cee   Een sisje, de  s-klank, of zoals bij de  k. 
 
de dee   Je adem inhouden en wat geduw met je    
  tong in de buurt van je boventanden. 
  
de ef Een beetje raar blazen met je  boventanden bij je  
  onderlip. 
 
de gee Je schraapt je keel. Als je dat lang doet krijg je  
  keelpijn, maar herrie maken lukt niet zo. 
 
de ha  Een zuchtje. 
 
de jee Als je hard drukt om die letter te maken, krijg je een 
  rood hoofd, geen geluid. 
 
de ka   Net zoiets als bij de  j,  maar meer druk op je keel. 
 
de el    Je tong bij je boventanden, lippen van elkaar.  
 
de em Net als bij de  b  je lippen op elkaar en dat 'lekker  
  lekker'-geluidje maken. Valt niet te roepen of te  
  zingen. Hooguit te neuriën. 
 
de en  Lippen van elkaar, je kan je tanden laten zien. Alleen 
  neuriebaar. 
 
de pee Zoals de  b, maar nu je lippen hard op elkaar persen. 
 
de qu Dezelfde klank als bij de  k!  
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     Ja, wen er maar vast aan. Verschillende letters  
  kunnen dezelfde klank hebben!  Bijvoorbeeld: de k- 
  klank kan op 3  manieren geschreven worden:  
  met de  k, de  c  en met de  q. 
 
de er  Een roffel met je tongpunt bijna bij  je boventanden, 
  dus voorin je mond. Of achterin in keel je huig (bijna) 
  laten bibberen.  
 
de es Weer zo'n sis-klank, sssss, net als bij de c.  
 
de tee Lijkt op de  d, maar wel vinniger duwen met je tong 
  tegen je boventanden. 
 
de vee Weer een geblaas als bij de f, maar dan zachter. 
 
de wee Net als bij de  f  en de  v  doe je je ondertanden  
  tegen je bovenlip, maar helemaal zonder geblaas. 
 
de ix     De klank van eerst de  k  en dan de  s. 
 
de ypsilon  De  y  is medeklinker als hij klinkt als de  j, 
     y-grec  weet je nog? 
   Bijvoorbeeld: Yoeri, Yael, yoghurt, yoga. 
 
de zet De klank lijkt op die van de  s, maar is zachter,  
  geen gesis maar gezoem, zzzzz. 
 
 


