
Serie 1   niet-klankzuiver -  inheems          Serie 2      niet-klankzuiver -  inheems 

 

NK 001 
N001 [aaj-ooj-oej]   eendelige woorden – enkele medeklinker 

N002 [aaj-ooj-oej]  eendelige woorden – dubbele medeklinker 

N003 [aaj-ooj-oej]   tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

 

NK 002 
N009 [i:r-o:r-u:r]  eendelige woorden – vnl. enkele medeklinker 

N010 [i:r-o:r-u:r] eendelige woorden – dubbele  medeklinker 

N011 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

 

NK 003 
N016 sjwa   tweedelige woorden op –en/-əl/-ər  

N017 sjwa  twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə- /gə- en -ərən                                               

N018 sjwa  twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə-/gə- en -ərən                                                 

N019 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met gə-  

N020 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met bə- 

N021 sjwa  twee- en meerdelige woorden – vnl. met –jə/-tjə/-pje 

N022 sjwa  meerdelige woorden –vnl. met -ələn/ -ərən   

N023 sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -əg 

N024  sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək 

 

NK 004 
N031 [-ngk]=nk  eendelige woorden 

N032 [-ngk]=nk  vnl. meerdelige woorden 

N033 [-ngk]=nk meerdelige woorden 

N034 [-ngk]=nk  meerdelige woorden 

 

NK 005a 
N037 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d 

N038 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d  

 

NK 005b 
N044 [p] = b of p  eendelige woorden – vnl. met –b 

N045 [p] = b of p  vnl. eendelige woorden – vnl. met –b 

 

NK 006 
N050 [cht]=cht  eendelige woorden 

N051 [cht]=cht  eendelige woorden 

N052 [cht]=cht  tweedelige woorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK 001 
N004 [aaj-ooj-oej]  tweedelige woorden eindigend op –ən of -ər 

N005 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en  afleidingen                                                                      

N006 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – samenstellingen en afleidingen 

N007 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – voltooid deelwoorden 

N008 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en afleidingen 

 

NK 002 
N012 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

N013 [i:r-o:r-u:r] tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders                                    

N014 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders                                                

N015 [i:r-o:r-u:r]  meerdelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders 

 

NK 003 
N025  sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

N026 sjwa  twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

N027 sjwa  twee- en meerdelige woorden – alle varianten 

N028 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

N029 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

N030 sjwa  meerdelige woorden – alle varianten 

                                                 

 

NK 004                                                 
N035 [-ngk]=nk  meerdelige woorden – met afleiders 

N036 [-ngk]=nk  meerdelige woorden – met afleiders 

 

NK 005a 
N039 [t] = d of t  tweedelige woorden – alleen met -d 

N040 [t] = d of t  meerdelige woorden – ook met -t 

N041 [t] = d of t meerdelige woorden– ook met -t 

N042 [t] = d of t meerdelige woorden– ook met -t 

N043 [t] = d of t  meerdelige woorden– ook met -t 
 

NK 005b 
N046 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b 

N047 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse woorden 

 

N048 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met -b – met uitheemse  

[t]= d of t woorden - met ab- en met -d 

N049 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse  

 [t]= d of t woorden - met ob-en met –d 

                                                

NK 006 
N053 [cht]=cht vnl. tweedelige woorden 

N054 [cht]=cht meerdelige woorden 

N055 [cht]=cht  meerdelige woorden 

N056 [cht]=cht  meerdelige woorden 
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NK 007a 
N057 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N058 Lettervrek vnl. eendelige woorden 

N059 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N060 Lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

N061 Lettervrek tweedelige woorden  

N062 Lettervrek  meerdelige woorden (met sjwa) 

 

NK 007b 
N067 Lettervrek  meerdelige woorden met ee en oo aan eind klankgroep 

 

NK 008 
N069 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

N070 opsluitregel tweedelige woorden (met sjwa) 

N071 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

N072 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa) 

N073 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden 

N074 opsluitregel  meerdelige woorden 

 

NK 009 
N078 [ou]=ou    vnl. eendelige woorden 

N079 [ou]=au     vnl. meerdelige woorden – zonder auw 

N080 [ou]=ou(w) of au(w) vnl. meerdelige woorden 

 

NK 010 
N085 [iew/eew]=ieuw/eeuw  een- en meerdelige woorden  

N086 [uuw]=uw   een- en meerdelige woorden  

N087 [ou]=ouw    een- en meerdelige woorden 

N088 [ou]=auw   een- en meerdelige woorden 

N089 [ou]=ouw/auw     vnl. meerdelige woorden 

 

 

NK 011 
N093 [ei]=ei   een- en tweedelige woorden 

N094 [ei]= ij   een- en tweedelige woorden  

N095 [ei]= ei of ij  een- en tweedelige woorden  

 

NK012 
N100 [vr]=wr   vnl. eendelige woorden – met afleiders 

N101 [vr]=wr   vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

 

NK 013a 
N103 [ie]=i   inheems op basis van klemtoon 

N104 [ie]=ie   inheems op basis van klemtoon 

 

 

 

NK 007a 
N063 Lettervrek meerdelige woorden (met sjwa) 

N064 Lettervrek meerdelige woorden  

N065 Lettervrek  meerdelige woorden  

N066 Lettervrek  meerdelige woorden  

 

 

 

NK 007b 
N068 Lettervrek meerdelige woorden met [aa], [uu], [oo] aan eind  

                                                klankgroep (vnl. verkleinwoorden) 

 

NK 008 
N075 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

N076 opsluitregel meerdelige woorden met afleiders 

N077 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

 

 

 

NK 009 
N082 [ou]=ou/au     vnl. meerdelige woorden 

N083 [ou]=ou/au/ow    vnl. meerdelige woorden 

N084 [ou]=ou/au  vnl. meerdelige woorden 

 

NK 010 
N090 [iew/eew]=ieuw/eeuw   vnl. meerdelige woorden 

N091 [uuw]=uw    een- en meerdelige woorden  

N092 [ou]=ouw/auw    een- en meerdelige woorden 

 

 

 

NK 011 
N096 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N097 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N098 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

N099 [ei]=ei/ij   meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

 

NK012 
N102 [vr]=wr   vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

 

NK 013a 
N105 [ie]=i   inheems op basis van klemtoon 
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N106 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 

N107 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 

N108 [ie]=i/ie   uitheems (met afleiders) 
 


