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Les 44 het volledige basispatroon met 
  h  p  b   j  y (= j)   w   t  d  n  m    s  z     k  c  x  q 
 
Voor je lied/rap: 
ka ko ku  ki ky kie  ke kee 
ca co cu  ci cy cie  ce cee          s-klank! 

xa xo xu  xi xy xie  xe       -   
   
1.      2.     3.             4.         5.     6.     7.  

a   ka  ak       aak           ake  akke 
o   ko  ok       ook     oke          okke 
u   ku  uk       uuk           uke           ukke 
i   ki  ik       iek     kie  ike            ikke 
                ieke 
e  ke  ek       eek     kee  eke           ekke 
 
De  c klinkt altijd zoals de  k. 
Alleen in c+i, dus ook in c+ij, in  c+y  en c+e  klinkt de  c  als  s. 
 
1.      2.    3.            4.        5.     6.     7.  

a   ca         ac        -            ace  acce 

o   co  oc        -            oce             - 

u   cu  uc        -                           uce           ucce 

i   ci  ic        -      cie   ice             -   
e   ce  ec        -           cee     -    - 

 
Eendelige woorden: 
hak  hakt  haak  haakt  dak  pak  pakt  bak  bakt  Jak!  yak  mak 
maak  maakt  tak  taak  zak  zakt  zaak  kak  kakt  kaak  kaakt  
wak  waak  waakt  vak  vaak  kwak  kwakt  kwaak  kwaakt  
kwaad  kas  kaas  Cas  kap  kapt  kaap  kaapt  kaft  knap  knapt  
knaap  knak  knakt  kat  Kaat  kan  kant  kans  scan  (Engelse 
uitspraak: "sken")  scant  kam  kamt  kamp  kampt  snak  snakt  
snaak  smak  smakt  smaak  smaakt  stak  staak  staakt   
kok  ook  kook  kookt  kop  kopt  koop  koopt  kom  komt  kon  
koon  kont  kot  kots  kotst  kost  hok  mok  mokt  jok  jokt  dok  
dokt  dook  pok  pook  bok  boks  bokst  sjok  sjokt  wok  wokt    
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tok  mok  sok  stok  stokt  stook  stookt  nok  knok  knokt  knook  
knot  knots  knop  knoop  knoopt   
uk  puk  buk  bukt  juk  tuk  stuk  stuks  cup  kus  kust  kunt  
kunst  truck  (ck: Engels  woord)  trucks  truc (Frans woord, je zegt  "truuk")  
trucs  skunk  skunks 
ski  ik  hik  hikt  pik  pikt  piek  piekt  fiks  fikst  ziek  spiek  spiekt  
bik  dik  sik  ziek  niks  Niek  mik  mikt  kik  knik  knikt  kick  kickt  
(ck: Engels woord)  kist  kiest  kies  Kim  kin  kind  wik  wikt  wiek   
kwiek  kwik  zwik  zwikt  kif  nip  nipt  knipt  knip  knie  knies  
kniest     
hek  heks  bek  beek  pek  spek  nek  dek  dekt  wek  wekt  week  
weekt  kwek  kwekt  kweek  kweekt  kwets  kwetst  kneed  
kneedt  feeks 
 
Eendelige woorden met meerletterklinkers: 
kijk  kei  eik  dijk  kaai  kooi  koe  koek  Koen  koest  koets  knoet  
hoek  boek  boekt  zoek  zoekt  snoek  knoei  knoeit  snoei  snoeit  
kou  kous  koud  kouds  koudst  kauw  knauw  klauw  clown  
(Engels woord)  kieuw  keus  kneus  knuist  kuip 
 
Meerdelige woorden:  
kade  kades  kaka  Cato  kassa  kassa's  café  cafés   
Waarom schrijven we niet cafés met  's?  
Omdat het accent op de  e  (é) van de  e  aan het eind van het 
woord een lange klank maakt. Denk maar aan: Hé!  
Daarom kan de meervoud-s  aan het woord vast. 
 
haken  hakken  daken  katten  pakken  kassen  kazen  bakken  
baken  bakens  makke  maken  takken  taken  zakken  zaken  
kakken  kaken  wakken  waken  Wadden  waden  kannen  kanten  
kansen  kwakken  kwaken  kwade  kappen  kapen  knappe  
knappen  knapen  knakken  kammen  kampen  klamme  snakken  
snaken  smakken  smaken  plastic (Engels woord)  cavia  cavia's  
accu  accu's  scannen  cactus  cactussen   
Aziza  Aziza's  ac cent  accent  accenten  a ce ton  aceton   
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a ca ci a   acacia  acacia's  cabine  cabines  capsule  capsules   
Canada  ca ca o  cacao ( je zegt: "cacouw")  academie  academies 
code  Covid  pincode  koppen  kopen  kommen  komen  koffie  
kosten  kostuum  kostuums  sjokken  pokken  poken  wokken  
sokken  stokken  stoken  dokken  doken  knokken  knoken  coca  
code  codes  sjokken  moskee  okapi  okapi's  seconde  ea  cea   
oceaan  oceanen  octaaf   octaven  occasie  Octavia  Octavia's   
octopus  octopussen  choco (je zegt: "sjoko", maar je schrijft de  sj-klank 
met  ch! Het woord komt uit de Franse taal) 
Cu ba  Cuba  Lucas  kubus  kubussen  jukken  bukken  kussen  
kussens  kusten  kunsten  stukken  muziek  succes  successen   
Kia  Cia  Isa  Sisi   kiwi  ski's  pikken  pieken  zieke  zieken  
spieken  dikke  mikken  knikken  kisten  kiezen  wikken  wieken  
zwikken  kwieke  nippen  knippen  kniezen  knieën  mikmak    
ki osk  kiosk  kiosken  vice  Cindy  Cindy's  pc  kiekeboe  bikini  
bikini's  kimono  kimono's  fikse  fiksen  viaduct  pyjama's   sym 
pa thiek  sympathiek  sympathieke  symbool  cymbaal/cimbaal 
hekken  heksen  bekken  1 beek  3 beken (e-klank, uh-klank)    
ik beken (uh-klank,  eh-klank)  wij bekennen  bekend  bekende  
bekenden  kennen  kennis  kennissen  nekken  spekken  dekken  
deken  wekken  weken  kwekken  kweken  kneden  
 
Meerdelige woorden met meerletterklinkers: 
kijken  keken  keien  kuiken  kuikens  kaai = kade  kaaien  kooien  
koeken  hoeken  boeken  zoeken  koeien  knoeien  snoeien    
kauwen  kauwde  kauwden  koude  knauwen  kieuwen  keuze  
keuzen  keuzes  kneuzen  knuisten  kuipen  
 
De  x  heeft de klank van de  k  en de  s  samen:   
ax  klinkt als "aks", ox  als "oks",  ux als "uks",  ix  als "iks",  en 
ex  als "eks".   
Dat maakt dat we  taxi  uitspreken als  "taksi". Het eerste 
woorddeel heeft een korte klank.   
Je mag zo'n  x-woord dus niet splitsen voor de  x  aan het eind 
van een schrijfregel , want dan wordt die korte klank ineens een 
lange klank:  ta-xi . 
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1.      2.     3.             4.         5.     6.     7.  

a   xa  ax         -     -  axe 
o   xo  ox         -     -  oxe 
u   xu  ux         -   uxe 
i   xi  ix         -    xie    -  ixe 
y   xy  yx         -           -   - 
e       xe  ex         -     -       -  exe 
 
wax  waxt  tax  Dax  box  boks  bokst  ex  ex-man  seks 
taxi   taxi's  taxus  waxen  boxen  boksen  luxe  (met u-klank!)  ibex  
exen  sexy  sekse   
 
Met de  q  zijn er weinig woorden. Kijk maar in een woordenboek 
en vergelijk het aantal pagina's met die van andere letters. 
 
Ik zie altijd: q + u + klinker. 
Ik spreek die meestal samen uit als: k + w + klinker. 
 
Een paar  q-woorden alvast nu, want die ben je misschien al  
eens tegengekomen: de quiz, de quad. En misschien zit er een 
Quinten/Quintin bij je in de klas?  
Je zegt: "kwis, kwod, kwinten"; allemaal Engelse woorden. 
At je wel eens een stukje van zo'n hartige taart, de quiche? 
 
i  si  is  wis  kwis  quiz  quad   
Quinten/Quintin a qua duct  aquaduct 
do mi niek  Dominiek   do mi ni que   Dominique  quiche 
 
Dominique met  que  is de Franse manier van schrijven van die 
naam. Ook quiche is een Frans woord. 
 
 


