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Les 51 -ig/-ige: de ug-klank zonder klemtoon aan het eind 
         van een meerdelig woord 
 
Tot nog toe was je gewend om de uh-klank-zonder-klemtoon 
aan het eind van een meerdelig woord meestal te schrijven met 
een  e. Je kent al: 
    medeklinker + e de, dure 
    medeklinker + en kleren, sturen  
    medeklinker + em adem, bezem, bodem  
    medeklinker + er ader, honger 
    medeklinker + el  lepel, hagel 
 
Telkens die  e  als 'sjwa', als onbeklemtoonde  uh-klank. 
Het zou fijn zijn geweest als je daarmee altijd kon doorgaan. 
 
Maar, de ontwerpers van onze taalregels hadden andere 
ideeën. Het mag helaas niet allemaal gemakkelijk worden. 
Ze verzonnen nog meer manieren om zo'n 'sjwa' te schrijven. 
Grrrrr!  
Je leerde al in Les 45 dat -lijk(e) de onbeklemtoonde uh-klank 
kan hebben: eerlijke, dadelijk, onduidelijk, ....  
Maar nu komt er nóg een nieuwe sjwa-combinatie. 
Succes bij het onthouden en toepassen van deze nieuwe 
taalregel: 
 
Ik hoor de klank  ug  aan het eind van een meerdelig woord. 
Die klank  ug  heeft niet de klemtoon in dat woord. 
Ik schrijf altijd  -ig(e):     Zeg: "i gee of i gee e" 

jarig, nodig, nuttig, zielig, bezig, treurig  
jarige, nodige, nuttige, zielige, bezige, treurige  
 
Ik hoor aai/ooi/oei/ui + ug-klank. Ik schrijf altijd -ig(e): 
lawaaiig lawaaiige, zooiig zooiige, goeiig goeiige, buiig buiige 
 
Bijzonder hè, die 2  i's na elkaar. Zoiets gebeurt ook bij 
aai/ooi/oei/ui + ing: draaiing, glooiing, begroeiing, opruiing 
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Even een weetje over deze trap van vergelijking:   
weinig, minder, minst! 
 
En wat staat jou nu te doen?  
Goed geraden! Uit je hoofd, of uit alle vorige lessen, kan je nu 
woorden of woorddelen gaan zoeken, waarmee je met die  -ig  
of  -ige  aan het eind weer een nieuw woord krijgt.  
 
Nog een opfrissertje nodig? 
Als je de  ug-klank mét klemtoon hoort, dan schrijf je die altijd 
met een ....? 
Ja, met de  u:  rug, terug, bruggen, zuchten, ..... 
 
En daarna? 

FEEST 
 

een HIEP  HIEP  HOERA voor jou! 
 

Dit lerenlezenverhaal  is uit. 
 

Wat heb je hard gewerkt. 
Sta maar trots te glimmen. 

 
Je kan nu al heel wat lezen en schrijven. 

 
Je kan zelfs dit Logisch Leren Lezen-boek al voorlezen aan een 

beginneling(etje). 
 
 

PROFICIAT !!! GEFELICITEERD  !!! 
 
 
Logisch Leren Lezen is héél nieuwsgierig naar hoe jouw 
verslagkaft er uitziet.  
Graag foto's en jouw ervaringen naar Renée: 
info@logischlerenlezen.be 


