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Les 28 basispatroon 1 woorddeel / eendelig woord   
  met   h  p  b   j  y (= j)   w  f  (ph) v 
   
 
Voor je lied/rap: 
wa wo wu  wi wy wie  we wee 
fa fo fu  fi fy fie  fe fee 
va vo vu  vi vy vie  ve vee 
   
1.  2.  3.  4.  5.      
a  wa   -  -   
o  wo      -  -   
u  wu  -        uw   
i  wi   -      ieuw        wie   
y  wy      -   -    
e  we   -      eeuw          wee   
 
Zo'n grapjas-medeklinker, die  w. 
Want waar staat een korte klank in het patroon met de  w? 
Nergens! De  w  maakt een klinkerklank nooit kort. 
De  w  maakt nooit een korte klank!             murw:  de  r  maakt al de  
                 uh-klank! 
 
Waar zag je 'uw' al eerder?  
Ja, bij de meerletterklinkers, allemaal lange klanken. 
Uw heeft, gek genoeg, een lange klank! 
Waarom is dat gek? 
Dat is gek omdat alle andere medeklinkers die op het eind van 
een woord kunnen staan dit doen: ze maken van de  u  een korte 
klank, de uh-klank.  
Je zag dat al bij de  h, de  p  en de  b: uh, up, ub.   
En je gaat dat in verdere lessen bij andere medeklinkers ook zien 
gebeuren. 
 
Waar zag jij  ieuw  en  eeuw  al eerder? 
Ja, ook in het overzicht van de meerletterklinkers. 
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Als we de klanken van wi/wie omdraaien, dan hoor je "iew".  
Draai je de klanken van wee om, dan krijg je "eew".  
Maar simpel   iew of  eew  schrijven mag niet.   
De  u  moet erbij: ieuw, eeuw. Raar hè?  
Jammer inderdaad, het Nederlands heeft nogal wat rare 
schrijfwijzen. 
 
Woorden met 1 woorddeel, 1 lettergreep: 
ip  wip  eb  heb  web   O wee! 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
we = wij    wei      
je =  jij       je = jouw*     je = jou*   
wou   wouw   bouw  houw  pauw   waai   woei   uw  huw 
 
Meerdelige woorden: 
a wa  Awa    wi bo  Wibo  Wibi 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
Au wa  Auwa!   ou we  ouwe 
 
Je ziet, het woordje 'je' is op 3 manieren te vervangen. 
Met  je = jij  zal je geen problemen hebben.  
Maar bij die andere twee moet je correct kunnen kiezen, 
vandaar een sterretje, een asterisk (als je van moeilijke woorden 
houdt) bij jouw en jou.  
 
* Welke taalregel over jou/jouw vind jij de beste? 
 
1.  Mag ik op jouw fiets?  
 Heeft jouw oma jouw trui gebreid?  
 Jouw prachtig versierde taart is ook erg lekker. 
 Ik schrijf jouw  met de  w  als het om een bezit gaat. 
 
2.  Ik geef morgen aan jou jouw fiets terug. 
 Oma maakte de trui voor jou. 
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 Hij gaat graag met jou voetballen in jouw tuin. 
 
 Ik hoor het woord jouw/jou. 
     Ik schrijf  jouw  met de  w ,  als ik dat woord kan 
 vervangen door: de, het. 
     Kan ik het woord  jouw/jou niet zo vervangen, dan schrijf ik 
 jou zonder w. 
 
3.  Ik schrijf jouw  met de w als ik  jouw  kan vervangen door   
     mijn. Anders schrijf ik  jou. 
 
1.    2.    3.  4.           5.    

a  fa   af        aaf   
o  fo   of        oof 
u  fu   uf        uuf 
i  fi   if        ief      fie 
y  fy   yf         -               -     
e  fe   ef        eef          fee 
 
Eendelige woorden: 
fff  Pfff!  af  paf  waf   Waf waf!  of  hof  bof  pof   fop   
uf  puf  juf  Fie  Fiep  hief  bief  pief  ef  bef  hef  Eef   beef  
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
oe  boe  boef  'pief  paf  poef'  hoef  oei  foei  ooi  fooi  ui  fuif   
wuif  wijf    
 
Meerdelige woorden: 
fo bie  fobie 
fi a  Fia  fi fi  Fifi  wi fi  wifi  Eefje 
 
En dan is er nog de combinatie van  p+h  die de klank van de  f 
vormt. Ken jij een Philip of een Philippa? 
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De  v  klinkt als een zachte  f  als je daar overdreven je best voor 
doet. Maar tijdens het normale spreken is het verschil vaak niet 
te horen, helaas. 
 
1.    2.    3.  4.  5.    
a  va         af        aaf 
o  vo         of        oof    
u  vu         uf            uuf      
i  vi   if         ief  vie   
y  vy   yf  - 
e  ve       ef        eef  vee 
 
De  v  is een speciaaltje. 
 
De  v  staat nooit op het eind van een Nederlands woord. 
Op het eind van een woord staat de f. 
 
vip  vief  
ij  vij  ijf  vijf  vouw     
vi a   via   e va  Eva   e vi  Evi    i vo  Ivo  
hoeve   
 
Nog eens deze tip: 

Als je het moeilijk vindt om de schrijfwijze te onthouden van 
woorden die hetzelfde klinken of die je om een andere reden 
verwart, maak dan een woordpaar.  
Schrijf die woorden naast elkaar op een kaartje en lees die een 
tijdje elke dag één keer hardop, terwijl je een zin met hun 
betekenis zegt.  
 
Spel woorden hardop om ze helemaal goed in te prenten. 
 
Alvast een weetje: he  pe   be   je  ye  we  fe  ve  kunnen ook de 
lange klank, de e-klank, krijgen als er nog een woorddeel volgt. 
Zie Les 39. 
 
 


