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Les 49  -acht   -ocht   -ucht   -icht   -echt 
 
Als je een korte klank + gt  hoort, moet je opletten, want dat zit 
zo: 
 
Ik hoor agt, egt, igt, ogt, ugt aan het eind van een woord. 
Ik schrijf  acht*  echt  icht  ocht  ucht:     * "a cee ha  tee"    enz. 
  nacht  recht  licht  bocht  lucht 
Maar:   om te vlaggen          men vlagt 
      om te raggen    hij ragt 
      om in te loggen          wie logt in ? 
      om te bloggen/vloggen     ze blogt/vlogt 
      om te liggen       hij ligt      
      om te leggen       zij legt 
      om te zeggen             jij  zegt 
      om te dreggen           iemand dregt naar ..  
      om te eggen               de boer egt 
 
Het lijkt alsof de 'Maar..-lijst' langer is dan de lijst woorden die 
onder de taalregel vallen. Echter, het tegendeel is waar.  
 
Wat is de woordsoort van al die 'Maar:..-woorden' ? 
Juist, dat zijn 'hele werkwoorden'/infinitieven.  
In deze 'om te..-woorden' hoor je geen t-klank !!! 
Als je altijd netjes persoonsvormsommen maakt, hoef je de 
'Maar:..-woorden' eigenlijk niet te onthouden. 
 
Overigens,  er zijn geen woorden met  ycht.  
 
Eendelige woorden: 
dag  acht  8  dacht  jacht  wacht  vacht  rag  ragt  vracht  
vraagt  dracht  nacht  mag  macht  zag  zacht  lag  lach  lacht  
klacht   kracht  vlag  vlagt  vracht  plag  placht  pracht  gracht  
schacht  slacht 
pocht   bocht  vlog  vlogt  vlocht  vocht  tocht  mocht  zog  
zocht  kocht   
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kuch  kucht  lucht  klucht  vlucht  vrucht  tucht  zucht  burcht 
jicht  wicht  dicht  nicht  zicht  lig  ligt  licht  plicht  richt  
schicht   
echt  heg  hecht  vecht  dreg  dregt  specht  zeg  zegt  leg  legt  
knecht  recht  rechts  slecht  slechts 
 
Meerdelige woorden: 
dachten  gedachte  gedachten  verdacht  verdachte  jachten  
wachten  verwachten  vachten  vrachten  klederdrachten  
nachten  machteloos  zachte  zachter  zachtere  zachtste 
krachten  vrachten  plachten  grachten  schachten  slachten 
pochten  bochten  gedrocht  gedrochten  vlochten  gevlochten 
tochten  mochten  zochten  gezocht  kochten  gekocht   
kuchten  gekucht  vruchten  luchten  gelucht  vluchten  gevlucht  
zuchten  gezucht  kluchten  gerucht  geruchten  duchten  
geducht   
wichten  gewicht  gewricht  gewrichten  dichte  dichter  
dichters  dichtbij  dichterbij  nichten  vergezicht  weerlicht  
bliksemschicht 
echte  hechte  hechten  vechten  vechter  vechters  spechten  
knechten  rechte  rechtse  rechter  rechters  slechterik 
 
 
 
 


