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Les 32 het basispatroon 1 woorddeel/eendelig woord met de 
  h  p  b    j  y (=j)   w  f  v     t  d      n  m 
  verkleinwoorden maken met -tje/-pje   
  verkleinwoorden maken met ne+tje/me+tje  
  Tip:  spreek woorden uit zoals ze geschreven staan en 
   hussel schrijfwijzen niet door elkaar.   
 
Het klankverschil tussen de  n  en de  m  even oefenen met je 
liedje/rap: 
na no nu  ni ny nie  ne nee 
ma   mo   mu     mi   my   mie      me   mee 
    
1.    2.    3.    4.         5.  

a    na         an       aan    

o    no         on       oon    
u    nu  un       uun    
i    ni  in        ien    nie   
y  ny  yn        -              -      
e    ne  en       een    nee  
  
1.       2.    3.            4.        5.      

a        ma          am          aam                   
o        mo          om          oom                       
u        mu          um          uum                   
i         mi            im           iem        mie           
y  my        ym       -      -              
e        me          em           eem       mee          
 
Welke woorden kan je met deze nieuwe medeklinkers en de 
dubbele klinkers samenstellen? Vergeet je ook niet om 
verkleinwoorden te maken? Ga je vaak de persoonsvorm van je 
zinnen opsporen? 
 
Woorden van 1 woorddeel/lettergreep, eendelige woorden: 
Hm, ...   na  an  An  aan  Jan  Han  haan  pan  ban  baan  Jan  
Yan  fan  van  vaan  dan  Daan  hand  pand  band  bant  tand  
nat  naad  mat  maat  nam  naam  mam  man  maan          
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'maant ... aan' mand   maand  waan  waant  want  wand  ham  
bam  Pam  tam  dam  damt  damp  dampt   
pon  poon  pont  pond  bon  boon  ton  toon  toont  bond   bont  
hond  mond  wond  vond  woon  woont  om  oom  hom  homp  
Pom  pomp  bom  boom  Tom  dom  mom  mop  mot  moot 
Uhm  nu  dun  'dunt ...uit'  hun  punt  munt  nut  mum  hum  
humt   
in  min  Mien  tin  tien  Iet  niet  tint  pin  pint  bint  bind  bindt  
Pien  vin  vind  vindt  win  wint  wind  windt  nip  nipt  Pim  Tim  
'bim bam'  dim  dimt  nimf   
en  een  neen  ben  been  bent  beent  den  Deen  pen  peen  pent  
hen  heen  ven  veen  neef  vent  wen  ween  went  weent  wend  
wendt   ten  teen  tent   neet  net  men  ment   meen  meent    
'neem ... mee'   'neemt ... mee'   mep  mept  eet  met  meet  hem  
hemd  tem  temt  demp  dempt   
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
mij  mijn  'mijn en dijn'  dein  deint  'haat en nijd'  mei  Hein  pijn  
fijn  wijn  feit  tijd  mijd  mijdt  meid  mui  puin  tuin  duin  Teun  
deun   
naai  naait  maai  maait  nooit  mooi  oen  moe  hoen  poen  boen  
boent  toen  doen  noem  noemt  mouw  mauw  mauwt  mout   
nou  nauw  nieuw  meeuw   
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op korte klank + n of m. 
Ik maak het verkleinwoord:  eendelig woord + ne+tje/me+tje: 
man  mannetje, ton  tonnetje, dunnetje, vinnetje,  
ham  hammetje, bom  bommetje,  Tim  Timmetje.  
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op lange klank + n. 
Ik maak het verkleinwoord: eendelig woord + tje: 
maan  maantje, boon  boontje, wijn  wijntje, tuin  tuintje.   
 
Ik heb een eendelig woord dat eindigt op lange klank + m. 
Ik maak het verkleinwoord:  eendelig woord + pje: 
 naam  naampje, oom  oompje, duim  duimpje  
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Woorden met 2 of meer woorddelen/lettergrepen, oftewel 
meerdelige woorden: 
 
a be  Abe  a dam  Adam  a na  Ana  na na  Nana  da me  dame   
ba mi  bami  ma ja  Maja  ma ya  Maya  mayo  Mayo  Mayada  
ha ve  have  haven  ma ma  mama*  mam  mamma*  Japan 
 
* Tip.  Spreek woorden uit zoals ze geschreven staan en hussel 
    schrijfwijzen niet door elkaar.   
    Mama heeft  2 keer een  a-klank. 
    Mamma heeft eerst een  ah-klank en dan de  a-klank.  
 
Waarom is 'mamma' met een dubbele  m? 
De eerste  m  maakt de  ah-klank.  
De tweede  m  hoort bij het tweede deel van het woord. 
 
ja pon  japon  na me  name  'met name'  An na   Anna  An ne  
Anne   Annie  An ny  Anny  Hanna  Hanne  pan da  panda    
tan te  tante  a mi na  Amina   
mo de  mode  mo na  Mona  po ny  pony  on no  Onno  bon ny  
Bonny  do de  dode  bode  boden  doden  bodem  bodempje  bon 
te  bonte  bon bon  bonbon  hon ne pon  honnepon  do mi  no  
domino  dominee  mo ment  moment  mo nu ment  monument  
dun ne  dunne  hun ne  hunne 
i na  Ina  Ine  Nina  Mina  mi ni  mini  mi me  mime  bemin  pi a 
no  piano  Mia  bi don  bidon  fit te  fitte  hin de  hinde  pin da  
pinda  ie mand  iemand  niemand  mi niem  miniem  minieme   
vi ta mi ne  vitamine  dy na mo  dynamo  dymf na  Dymfna   
dy na miet  dynamiet  py ja ma   pyjama  hy e na  hyena   
Je hoort/zegt "hy jee na", maar de  j  mag je niet schrijven! 
my the  mythe  hym ne  hymne  
net  nette  vet  vette  me nu  menu  ben de  bende  me teen  
meteen  be mand  bemand  bemande  be min  bemin  bemint  
bemind  beminde  tempo 
 
Waarom zijn 'nette' en 'vette' met de dubbele  t ? 
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Juist:  de eerste  t maakt de  eh-klank, 
    de tweede  t  maakt  de  uh-klank van de  e. 
 
Wat gebeurt er als er maar één  t  had gestaan in die woorden? 
Dan stonden er 'nete' en 'vete', met de e-klank, de lange klank, 
in het eerste woorddeel. Die woorden betekenen heel wat 
anders. 
 
De Nete is een rivier in Vlaanderen. 
Een vete is een ruzie die vele jaren duurt. 
 
In Les 39 praten we verder over het feit dat  ne  en  me  vaak 
met de lange klank, de  e-klank, moeten worden uitgesproken 
als er nog een woorddeel/lettergreep volgt. 
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
fijne  bij na  bijna  bij een  bijeen  an dij vie  andijvie     
meu te  meute 
bemoei  bemoeit  bemoeid  oefen  oefent  poema   
be nauw  benauw  benauwt  benauwd  benauwde  mi auw 
Miauw!  nieuwe  benieuwt  benieuwd  benieuwde   
 
 
 
 
 


