
 1 

Logisch  Leren  Lezen     Basispatroon p, b, f, v, t, d
                  Les 39 
 
   
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   pa  ap  aap    ape         appe  
o   po          op       oop    ope  oppe  
u   pu  up       uup    upe           uppe  
i   pi  ip        iep  pie   ipe         ippe 
                             iepe  
e   pe  ep       eep  pee  epe           eppe  
 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   ba  ab          aab    abe          abbe 
o   bo  ob           oob                       obe          obbe 
u   bu  ub           uub                    ube          ubbe 
i   bi  ib           ieb  bie   ibe  ibbe 
                        iebe 
e  be  eb  eeb  bee  ebe  ebbe 
 
Alvast een weetje:  bijzonder    Je zegt "biezonder". Raar hè. 
 
Met de  w  kan je niet zo'n basispatroon laten zien. Want: 
De  w  staat in Nederlandse woorden alleen aan het eind van  
de meerletterklinkers  uw, eeuw, ieuw, auw, ouw  en in het 
woord murw. 
De medeklinker  w  kent alleen  uwe  in rijtje 6. 
Maar dat bespreken we in Les 42, waar we de 
meerletterklinkers gaan verlengen met  -e  of  -en. 
    
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   fa  af  aaf      ave / afe affe  

o   fo          of       oof      ove / ofe offe  
u   fu  uf       uuf        uve   uffe  
i   fi  if        ief  fie           -   iffe 
                       ieve  / iefe 
e   fe  ef       eef  fee    eve           effe  
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Logisch  Leren  Lezen     Basispatroon p, b, f, v, t, d
                  Les 39 
 
 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   va  af          aaf      ave / afe affe  
o   vo  of           oof                       ove / ofe offe  
u   vu  uf           uuf                      uve  uffe  
i   vi  if           ief  vie        -  iffe 
                   ieve/ iefe 
e   ve  ef  eef  vee  eve  effe 
 
 
De  v  staat in Nederlandse woorden nooit aan het eind van een 
woord en daarmee ook niet aan het eind van een woorddeel. 
 
 
   
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   ta  at  aat    ate         atte  
o   to          ot       oot    ote  otte  
u   tu  ut       uut    ute           utte  
i   ti  it        iet  tie   ite         itte 
                             iete  
e   te  et       eet  tee  ete           ette  
 
 
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   da  ad          aad    ade          adde 
o   do  od           ood                       ode          odde 
u   du  ud           uud                    ude          udde 
i   di  id           ied  die   ide  idde 
                        iede 
e  de  ed  eed  dee  ede  edde 
 


