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                    Uitspraak / Pronunciation

 Het alfabet

 A B C D E F G 
 eei bie sie die ie ef dzjie 

 H I J K L M
 eeitsj aai dzjeei keei el em

 N O P Q R S T 
 en oo pie kjoe aur es tie  

 U V W  X Y Z
 joe vie dobbel joe eks waai zed

 Klinkers

 Een klinker kan op verschillende manieren uitgesproken worden:

 a (a van maar)   are, car
  (e van bed)   cat, that
  (eei)    name, late
  (o van pot)   what, all
  (doffe e van de)   a, an
 e (e van bed)   bed, ten
  (doffe e van de)   the, her
  (ie van zie)   he, be
  (niet uitgesproken)  have, name
 i (i van mis)   ship, live
  (doffe e van de)   bird, first
  (aai van kaai)   time, nice
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o (o van pot)   cold, hot
 (doffe e van de)   son, work
 (au)    now
 (oe van koe)   to, two
u (doffe e van de)   sun, jump
 (oe van boek)   put
y (aai van kaai)   my, by

Dubbele klinkers en klinkercombinaties

ee (ie van zie)   meet, see
oo (oe van boek)   book, look
ay (eei)    day, May
ai (eei)    rain, pain
ey (eei)    they
 (ie van zie)   key
ea (ie van zie)   sea, dream
 (eei)    break
ou (oe van koe)   you, tour
oy (oi van koi)   boy, toy
uy (aai van kaai)   buy
ye (aai van kaai)   bye

Medeklinkers

De medeklinkers worden meestal hetzelfde uitgesproken als in het Nederlands. 
Typisch voor het Engels is th. Het wordt ofwel ongeveer uitgesproken als een d, 
zoals in the, that, ofwel lispelend, zoals in think, thing.
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De familie

6

oma
grandmother

opa
grandfather

broer
brother

mama
mother

ik 
me

neef
cousin

zus 
sister

oom
uncle

papa
father

mensen
people

ouders
parents

jongen
boy

zoon
son

man
man
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The family

7

oma
grandmother

opa
grandfather

baby
baby

tante
aunt

nicht
cousin

ik 
me

neef
cousin

oom
uncle

papa
father

meisje
girl

dochter
daughter

vrouw
woman

tweeling
twins

kind
child
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Het huis

8

huisnummer
house number

vensterbank
windowsill

keuken
kitchen

slaapkamer
bedroom

zolder
attic

hal
hall

woonkamer 
living room

kelder
cellar

verwarmingsketel
boiler

badkamer
bathroom

dak
roof

dakpannen
tiles

wc
toilet
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The house

9

raam
window

huisnummer
house number

deurbel
doorbell

bloembak
flower box

drempel
threshold

vensterbank
windowsill

garagedeur
garage door

pad
path

regenpijp
drainpipe

schoorsteen
chimney

rolluik
roll-down shutter

voordeur
front door

brievenbus
letterbox

auto
car

fiets
bicycle

ladder
ladder

dakgoot
gutter
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