
Een letter verschil

Er zijn allerlei woorde
n die hetzelfde klinke

n, 

maar als je ze wilt op
schrijven, blijkt er toc

h 

verschil. Als je praat m
erk je dat niet, maar a

ls 

gaat schrijven, moet e
r één letter anders. H

oe 

kun je dat nu weten a
ls je gaat schrijven?

Luister maar eens hoe
 deze woorden klinke

n, 

als je ze uitspreekt. H
oor jij verschil?

 tab – tap 

 rouw – rauw

 pijl – peil 

 deed – date 

 vrede – wrede

Bedenk een manier o
m dat verschil toch te

 

laten horen, zonder d
ie woorden anders ui

t  

te spreken.

Verzamel zelf ook nog
 eens een paar van d

ie 

koppeltjes met gelijkk
linkende woorden!
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Een letter minder!

Er zijn ook woorden waarbij je de eerste 

letter kunt wegstrepen. Als je dan 

uitspreekt wat overblijft, hoor je weer een 

goed woord met een eigen betekenis. 

Probeer maar:  smal 

 kraam 

 krat 

 flap 

 vlas

Kun jij ook zulke woorden vinden? 

Zou dat ook met de laatste letter kunnen?

Een letter minder?
De taalkundige Wim Daniels vond dat 
weglaten van die eerste letter ook wel een 
uitdaging.
Hij ging nog een stap verder. Hij zocht niet 
naar woorden die al bestonden met een 
bekende betekenis. Nee, hij vroeg zich af, of 
je zo ook nieuwe woorden kon maken en daar 
een nieuwe betekenis bij bedenken.
Zo maakte hij van vlekkenverwijderaar het 
woord lekkenverwijderaar en bedacht dat dit 
een goed woord voor loodgieter kon zijn.
Dat deed hij ook met de woorden basgitaar, 
woordenboek en spelfout.   

Kun jij bedenken wat die nieuwe woorden 
(zonder die eerste letter) kunnen betekenen?
Zoek nu zelf eens een paar woorden waarvan 
je de eerste letter kunt weglaten en bedenk 
daar een passende nieuwe betekenis bij!
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