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Les 27 basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord   
  met  h  p  b     j  y (= j) 
  de fop-j 
  verkleinwoord maken met -je  
 
Voor je lied/rap: 
ja jo ju  ji jy jie  je jee 
ya   yo   yu          yi    -      -      ye       -      - : alleen een klap 
                 in je handen? 
    
1.  2.  3.  4.  5.     

a    ja  ai        aai      
o  jo  oi        ooi    
u  ju  -   -   
i  ji  -  -  jie    (jiu jitsu, foetsjie)  
y  jy   -  -   - 
e  je  -  -  jee    
 
Dat is speciaal, de  j  staat nooit aan het eind van een woord.   
Behalve  bij de  ij, de lange  ij  van de meerletterklinkers!  
En bij: Ik roetsj naar beneden op de glijbaan/schuifaf. 
 
Waar staan korte klanken ah  oh  uh  ih  eh? 
De korte klank is er alleen bij  ai, bij  oi  en bij  je . 
De lange klanken aai en ooi, waar kwam je die al tegen? 
Ja, ook bij de meerletterklinkers. 
 
Wat lees je als je de volgorde van de letters in  ji              
omwisselt?  
Dus de  i  staat vooraan en daarna komt de  j.   
Dan lees je: ij , de lange ij. 
jij =  j + ij   Je spelt: j i j ,  "jee  i  jee". 
  
De  i  op het eind in ai en oi is een soort  fop-j : je hoort de  j, 
maar je schrijft hem niet.  
Die fop-j  heb je ook al gezien en gehoord in het overzicht met 
de meerletterklinkers: aai  ooi  oei.  En ook bij  ei, de korte ei. 
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Je hoort een j-klank op het eind, maar je schrijft een  i. 
 
Welke klank hoort ook alweer bij  u+i = .....?  
Juist, "ui". Die staat in het meerletterklinker-overzicht dat je 
aan het leren bent. Maar dat zijn, net als de klinkers, allemaal 
lange klanken.  
 
Ui  klinkt niet met een uh-klank  en hoort dus niet thuis in kolom 
3 onder ai en oi. Want kolom 3 heeft alleen maar korte klanken. 
Waarom staat  ij  niet naast  ji, in kolom 3?  
Om exact dezelfde reden als bij  ui:  ij  heeft een lange klank! 
 
Eendelige woorden: 
Ai!  aap  Jaap   jaap 
Hoi Jo!   O jee, Jop!    Job   Oh, joh!    
Jip   
 
Meerdelige woorden:  
aap je  aapje  Jaap je  Jaapje  hapje  papje   
jo jo  jojo   bo jo  bojo  Jobje  Jopje  Jop pe  Joppe   popje  hopje  
jo jo ba  jojoba 
bi bi  Bibi  Jip py  Jippy!  Jip pie  Jippie!  Jip je  Jipje  piep je  
piepje 
 
Wat doet  -je  aan het eind van een woord? 
De  -je  maakt een verkleinwoord.  
Die ene mens, het ene dier of het ene ding is klein. 
 
Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd een 'het...-woord': 
het aapje, het hapje, het piepje 
 
Verkleinwoorden maak je op nog meer manieren, bijvoorbeeld 
met  -tje. Dat ga je doen in Les 29. Hoe je een verkleinwoord 
maakt hangt af van wat de laatste letters van dat woord zijn. 
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Je hoort in de woordstukjes  ia, ea, eo en io, en dus in de 
woorden Pia, Bea, bio en beo ook een  j-klank. Maar die  j  
schrijven we niet.  
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
je =  jij je =  jou   (aan jou, met jou, voor jou, tegen jou, op jou, ....) 

Joep  Joe!   
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
oe hoe  oehoe  joe hoe  Joehoe!  poepje  pijpje  heupje 
 
Als de  y  voor medeklinker speelt, welke klank heeft hij dan? 
Juist, de j-klank. 
Met de  medeklinker  y  zijn we gauw klaar.  
Terwijl andere medeklinkers een uitgebreid patroon hebben, 
laat de  y  alleen maar dit zien: 
 
 
1.  2.  3.  4.  5.  
a  ya     -  -  - 
o  yo       -  -  -   
u  yu       -    -  - 
i  yi        -    -  - 
y   -         -   -  -          yy bestaat niet in 

e        ye      -      -  -                   het Nederlands. 
 
Eendelig woord: 
yup  
 
Meerdelige woorden:   
yuppie   ha ya   Haya   ha yo  Hayo   yo ho ho  Yohoho! 
 
Waarom schrijven we  yuppie met  pp?   
Je hoort  yuh pie.        
De eerste p maakt de uh-klank, laat de uh-klank zien, ook al 
spreken we die eerste  p  niet uit. 
De tweede  p  maakt pie. 


