
niet-klankzuivere categorieën   -   inheemse woorden   -   serie 1 
 

 

     cat. kaart kenmerk   

fase 

1 

fase 

2 

fase 

3 

fase 

6 
1 NK001 [aaj-ooj-oej]  eendelige woorden – enkele medeklinker  

        
  NK002 [aaj-ooj-oej]  eendelige woorden – dubbele medeklinker  

        
  NK003 [aaj-ooj-oej]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen  

        
2 NK009 [i:r-o:r-u:r] eendelige woorden – vnl. enkele medeklinker  

        
  NK010 [i:r-o:r-u:r] eendelige woorden – dubbele  medeklinker  

        
  NK011 [i:r-o:r-u:r] tweedelige woorden – vnl. samenstellingen  

        
3 NK016 sjwa tweedelige woorden op [–Ən]/[-əl]/[-ər]  

        
  NK017 sjwa 

twee- en meerdelige woorden –  

ook met [vər-], [bə-], [gə-] en [-ərən] 
 

        
  NK018 sjwa 

twee- en meerdelige woorden –  

ook met [vər-], [bə-], [gə-] en [-ərən] 
 

        
  NK019 sjwa 

twee- en meerdelige woorden  

met voorvoegsel [gə-] 
 

        
  NK020 sjwa 

twee- en meerdelige woorden –  

met [vər-], [bə-] en [-ən] 
 

        
  NK021 sjwa verkleinwoorden eindigend op [-jə], [-tjə] of [-jəs]  

        
  NK022 

 
sjwa 

twee- en meerdelige woorden,  

o.a. – eindigend op [-ən] / [-ərən], [-əsən], [-ələn] 
 

        
  NK023 sjwa 

twee- en driedelige woorden  

eindigend op [-əg] of [-ug] 
 

        
  NK024 sjwa 

twee- en driedelige woorden  

eindigend op [-lək] of [-luk] 
 

        4 NK031 [-ngk]=nk eendelige woorden  

        
  NK032 [-ngk]=nk 

meerdelige woorden -  

ook met sjwa 
 

        
  NK033 [-ngk]=nk 

meerdelige woorden -  

ook met sjwa 
 

        
  NK034 [-ngk]=nk 

meerdelige woorden -  

ook met sjwa 
 

        
5a NK037 [t] = d of t  

eendelige woorden –  

alleen met -d of -t 
 

        
  NK038 [t] = d of t  

eendelige woorden –  

alleen met -d of -t 
 

        
5b NK044 [p] = b of p  

voornamelijk eendelige woorden –  

vnl. met –b (of -p) 
 

        
  NK045 [p] = b of p  

voornamelijk eendelige woorden –  

vnl. met –b (of -p) 
 

        
6 NK050 [cht]=cht  eendelige woorden   

        
  NK051 [cht]=cht  

een- en meerdelige woorden  -  

ook -gd 
 

        
  NK052 [cht]=cht  

meerdelige woorden  -  

ook -gd 
 

        
7 NK057 lettervrek  tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK058 lettervrek  

vnl. eendelige woorden 

eindigend op een lange klinker  
 



        
  NK059 lettervrek tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK060 lettervrek tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK061 lettervrek  tweedelige woorden  

        
  NK062 lettervrek  meerdelige woorden (met sjwa)  

        
8 NK069 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK070 opsluitregel tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK071 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa)  

        
  NK072 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa)  

        
  NK073 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden  

        
  NK074 opsluitregel  meerdelige woorden  

        
9a NK078 [ou]=ou vnl. eendelige woorden  

        
  NK079 [ou]=au   vnl. meerdelige woorden – zonder auw  

        
  NK080 [ou]=ou/au   vnl. meerdelige woorden  

        
  NK081 

[ou] = ouw / 

auw 
een- en meerdelige woorden  

        
10 NK085 

[iew]=ieuw  
een- en meerdelige woorden 

 

        [eew]= eeuw  

        
  NK086 

[uuw]=uw    

een- en meerdelige woorden 

 

        

[iew/eew] 

=ieuw/eeuw 
 

        
  NK087 [ou]=ouw   een- en meerdelige woorden  

        
  NK088 [ou]=auw  een- en meerdelige woorden  

        
11 NK092 [ei]=ei een- en tweedelige woorden  

        
  NK093 [ei]= ij een- en tweedelige woorden  

        
  NK094 [ei]= ei of ij een- en tweedelige woorden  

        
12 NK099 

[vr]=wr of vr / 

w=w / v=v 
vnl. eendelige woorden – met afleiders  

        
  NK100 [vr]=wr of vr vnl. meerdelige woorden - met afleiders  

        
13a NK102 [ie] = ie of i  meerdelige woorden  

          
NK103 [ie] = ie of i  meerdelige woorden  

    
25a NK202 hoofdletters 

- bij namen   

- aan het begin van een zin 
 

    
 25a  NK203 hoofdletters 

- bij namen   

- aan het begin van een zin 
 

 


