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Les 50   an  ang  ange    en  eng  enge    in  ing   inge  
  on  ong  onge    un  ung  unge  
  verkleinwoord maken met -etje van eendelige  
   woorden op ang/eng/ing/ong 
  verkleinwoord maken met -inkje van meerdelige 
   woorden op -ing 
    
       
Net als de  nk  maakt  de  ng  de voorafgaande klinker kort. 
Een lange klinkerklank + ng/nk bestaat niet in het Nederlands. 
 
We gaan de verschillen in uitspraak en schrijfwijze nog eens 
op een rijtje zetten:  
 
an   ank    ang   
en     enk      eng   
in       ink       ing   
on     onk      ong   
un     unk      ung    
 
Er zijn geen Nederlandse woorden die eindigen op  yng . 
 
En er zijn geen Nederlandse woorden met  -ngk  aan het eind 
van het woord(deel)!   
De  ng  en de  nk  mag je dus nooit mixen! 
 
Ik schrijf hetzij  -ng, hetzij  -nk  in een woord(deel). 
 
Eendelige woorden/eenlettergrepige woorden:  
bank  blank  bang  pang  hang  hangt  jank  jankt  wang  vang  
vangt  vangst  flank  tank  tankt      met de Engelse uitspraak "tenk(t)"  
tang  dank  dankt  zang  lang  langs  langst  klank  plank  slank  
slankst  slang  stank  stang  rank  rankst  rang  gang   
eng  Henk  schenk  schenkt  wenk  wenkt  breng  brengt  meng  
mengt  streng  krenk  krenkt  kreng   
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inkt  bink  hink  hinkt  link  links  blink  blinkt  bling bling  flink  
vink  vinkt...af  ving  ding  dingt...mee  ging  drink  drinkt  dring  
dringt  stink  stinkt  zink  zinkt  zing  zingt  kring  ring  ringt  
wring  wringt    
honk  bonk  bonkt   'ding dong'  jong  vonk  vonkt  tong  drong  
dronk  zong  zonk  long  lonk  lonkt  blonk  gong  schonk  stronk 
unk  dunk  punk  mij dunkt/me dunkt  skunk  skunks  
 
Volgt er een  t  na de  ng, dan lijkt het soms wel dat je ook nog 
een  k  hoort. Maak een woordpaar om het je helemaal duidelijk 
te maken: 
 
  ze zingt     ze zinkt 
                 ik  zing     ik  zink 
         (om te) zingen     (om te) zinken   
   
Als we zo'n ng/nk-woord langer maken door er een klinker 
achter te plaatsen, verhuist de  g  of de  k  naar de volgende 
lettergreep/het volgende woorddeel:  
 
an-ne  an-ke  an-ge 
en-ne  en-ke  en-ge 
in-ne   in-ke   in-ge 
on-ne  on-ke  on-ge 
un-ne  un-ke  un-ge 
 
De verdeling in lettergrepen/woorddelen van deze woorden met 
-ng/-nk valt telkens tussen die 2 medeklinkers: 
bun-ge-len,  bun-ker, hen-ge-len, en-ke-le, dwin-ge-land, .... 
Dus gewoon volgens de taalregels die je al kent uit Les 41. 
 
Meerdelige woorden/woorden met meerdere lettergrepen: 
Anke   angel  angels  anker  ankers  banken  bange  banger  
bangere  bangste  hangen  janken  wankel  wankelt  wankele  
wankelen  wangen  vangen  vangsten  tanken   tango  tango's  
danken  dank je wel  dankjewel  dank u wel  dankuwel   mango  
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mango's  manco  blanco  lange  langer  langere  langste  klanken  
stangen  slangen  slanke  slanker  slankere  slankst  slankste  
ranken  rangen  gangen  
enke  enkel  enkels  enkele  enge  engel  engelen  Engels  Engelse   
Engelsen  bengel  bengels  enger  engere  engst  engste  engerd  
engerds  hengel  hengels  hengelt  hengelen  stengel  stengels  
wenken  schenken  brengen  mengen  mengsel  mengsels  
strenge  strenger  strengere  strengst  strengste  krenken  
krengen  schenkel  verlengen  verlengt  verlengd  verlengen  
verdenken  geschenken 
Inge  binken  blinken  hinken  hinkelen  linken  linker  linkse  flinke  
flinker  flinkere  flinkst  flinkste  vinken  vingen  dingen  gingen  
winkel  winkels  stinken  zinken  zingen  ringen  dringen  drinken  
wringen  klinken  kringen  kringelt  kringelen  krinkel  krinkelt  
krinkelen  rinkel  rinkelt  rinkelen  Inca  Inca's 
honken  honger  bonken  donker  donkere  donkerder  donkerst 
donkerste  jonge  jongen  jongens  jonger  jongere  jongste  
jonkie  jonkies  flonker  flonkert  flonkeren  vonken  tongen  
drongen  zongen  zonken  longen  lonken  blonken  klonken 
stonken  stronken  schonken  gongen  oncoloog  oncologen 
hunker  hunkert  hunkeren  bunker  bunkers  bungel  bungelt  
bungelen  punker  punkers  slungel  slungels 
 
Ik heb een eendelig zelfstandig naamwoord dat eindigt op 
ang/ong/eng/ing. 
Ik maak het verkleinwoord met dat woord + etje: 
wang  wangetje, tong  tongetje, kreng  krengetje, ding  dingetje 
 Ook: jongen  jongetje. 
 
Ik heb een meerdelig zelfstandig naamwoord dat eindigt op 
-ing. 
Ik maak het verkleinwoord met  -inkje: 
paling  palinkje, woning  woninkje, bunzing  bunzinkje, fitting 
fittinkje, helling  hellinkje 
Maar: wandelingetje, leerlingetje 
 


