De Dikke Drieduizend Dicteewoorden

Deze woordenlijst is ook in boekvorm verkrijgbaar.
Hieronder treft u een lijst aan met ruim drieduizend beruchte dicteewoorden en gemene of
verrassende instinkers. De spelling is in alle gevallen de spelling zoals het Groene Boekje (2005,
inclusief latere drukken/erratalijsten) voorschrijft; alleen als een woord niet in het Groene Boekje
staat, is de spelling van Van Dale (veertiende druk, 2005) als norm aangehouden. Een schuine
streep tussen twee vormen betekent dat het om gelijkwaardige spellingvarianten gaat, die dus
beide juist zijn. In plaats van een schuine streep wordt soms de formulering "... mag ook" gebruikt.
Als Van Dale een andere spelling geeft dan het Groene Boekje, wordt alleen de Groene Boekjespelling gegeven (dat is bijvoorbeeld het geval bij Paternoster: Van Dale spelt paternoster). Als
Van Dale twee schrijfwijzen geeft waarvan er een niet in het Groene Boekje staat, wordt dat er
tussen haakjes expliciet bij vermeld; niet alle dicteejury's zullen die extra variant goedkeuren.
Als het Witte Boekje (WB, 2006) een woord anders spelt dan het Groene Boekje en/of Van Dale, of
als het Witte Boekje twee varianten toelaat, staat dat erbij: "(WB: ...)" of "(WB: ... mag ook)". In
het Witte Boekje is de tussen-n vrij: het wel of niet plaatsen van een tussen-n is nooit fout. Als een
woord echter sterk ingeburgerd is in één bepaalde schrijfwijze, wordt in de woordenlijst van het
Witte Boekje alleen die schrijfwijze gegeven (bijvoorbeeld: zinnenprikkelend is verreweg het
gewoonst met tussen-n). In zo'n geval wordt in de onderstaande lijst niet aangegeven dat
zinneprikkelend in principe ook mogelijk is volgens de vrije tussen-n-regel van het Witte Boekje.
Tot slot: een dicteewoordenlijst is nooit af. Er zijn altijd weer moeilijke woorden te bedenken
waarmee de lijst kan worden aangevuld. Maar aan deze verzameling zal menig dicteeliefhebber de
handen al vol hebben. Veel (spel)plezier!
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0-9
1 aprilgrap

cijfer 1, daarna spatie, verder aaneen; eenaprilgrap mag
ook (WB: 1-aprilgrap)

1 uurservice/1 uursservice

beide goed; cijfer 1, daarna spatie, verder aaneen;
eenuurservice/eenuursservice mag ook (WB: 1uurservice/1-uursservice)

11 juliviering

11 in cijfers, daarna spatie, verder aaneen, kleine letter;
elfjuliviering mag ook (WB: 11-juliviering)

11 septemberaanslagen

11 in cijfers, daarna spatie, verder aaneen, kleine letter;
elfseptemberaanslagen mag ook (WB: 11septemberaanslagen)

16 metergebied

16 in cijfers, daarna spatie, verder aaneen;
zestienmetergebied mag ook (WB: 16-metergebied)

24 uurseconomie

24 in cijfers, daarna spatie, verder aaneen, met tussen-s;
vierentwintiguurseconomie mag ook (WB: 24uurseconomie)

230V-aansluiting

230 in cijfers, geen spatie, hoofdletter V, streepje na de
V

5 meiviering

cijfer 5, daarna spatie, verder aaneen, kleine letter;
vijfmeiviering mag ook (WB: 5-meiviering)

50 eurobiljet

50 in cijfers, daarna spatie, verder aaneen, kleine letter;
vijftigeurobiljet mag ook (WB: 50-eurobiljet)

55+'er

met apostrof; vijfenvijftigplusser mag ook

65+-kaart

streepje na de +; vijfenzestigpluskaart mag ook

8mm-camera

cijfer 8, streepje na mm, verder aaneen

8 uurjournaal

cijfer 8, daarna spatie, verder aaneen; achtuurjournaal
mag ook (WB: 8-uurjournaal)
naar boven

A
A4-papier

hoofdletter A, cijfer 4, met streepje

A4'tje

hoofdletter A, cijfer 4, met apostrof (Van Dale, WB: Aviertje mag ook)

aambei

met m, korte ei

aan de(n) dag leggen

beide goed

aaneenflansen, aaneenschrijven

aaneen

aanvoerster

geen d na de r

aanwensel

geen d na de n: hoort bij aanwennen (maar:
voorwendsel)

aardje naar z'n vaartje

eerst dje, dan tje (vaartje is een verkorting van vadertje)

aartsbisschop

met t na de r, dubbel s in bisschop

aartslelijk, aartsvijand

met t na de r

abattoir

één b, dubbel t

abbreviatie

dubbel b

abc

[alfabet] kleine letters, geen punten

ABC-eilanden

[Aruba, Bonaire, Curaçao] drie hoofdletters, met streepje

ABC-oorlog, ABC-wapens

[atomair, biologisch, chemisch] drie hoofdletters, met
streepje

abc'tje

[makkie] kleine letters, geen punten, met apostrof

aberratie

één b, dubbel r

abonnee

één b, dubbel n, dubbel e, geen accent

abonnement

één b, dubbel n

abracadabra

aaneen, twee keer br, met c

abri, abri's

met i; meervoud met apostrof

abrietje

met ie, geen apostrof

abrupt

eerst b, dan p, slot-t

absence

eerst s, dan c

abyssaal

met y, dubbel s

acacia, acacia's

twee keer één c; meervoud met apostrof

acaciaatje

twee keer één c, dubbel a, geen apostrof

academie, academies

met c; meervoud zonder apostrof

academisch

met c

a capella

twee woorden, één p (WB: a cappella mag ook)

a-capellakoor

streepje na a, verder aaneen, één p (WB: a-cappellakoor
mag ook)

acceleratie, accelereren

dubbel c, één l, één r

acceptabel, accepteren

dubbel c

accessoire

eerst dubbel c, dan dubbel s

accijns

dubbel c, lange ij

acclimatiseren

dubbel c

accolade

dubbel c, één l

accommodatie

dubbel c, dubbel m

accompagneren

dubbel c, met gn

accordeonist

dubbel c, met e, één n

accorderen

dubbel c (maar: akkoord)

accountexecutive, accountmanager

aaneen

accres

dubbel c

accumuleren

dubbel c, twee keer u, één m, één l

accuratesse

dubbel c, één r, één t

ace, aces

Engelse spelling; meervoud zonder apostrof

achenebbisj

met ch, één n, dubbel b, met sj

achterelkaar

[onmiddellijk] aaneen

achter elkaar

[de een na de ander] twee woorden

achteroverdrukken,
achterovergedrukt

aaneen

achteruitdeinzen, achteruitgedeinsd aaneen
achteruitgaan, achteruitgegaan

aaneen

achtuurjournaal

aaneen; 8 uurjournaal mag ook

acne

met c, één e, geen accent (WB: acné mag ook)

acquireren, acquisitie

met cqu

acquis

[document(verzameling)] met cqu, met is

acquit

[kwitantie, biljartterm] met cqu, met it

acrobaat, acrobatisch

één c

acte de présence

drie woorden, acte met c, présence met accent aigu en
ce (maar: akte, aktetas)

actie

met c (maar: akte)

actievoeren, actiegevoerd

aaneen

actievoerster

geen d na de r

actueel, actualiteit

met c

acuut

één c

adamskostuum

aaneen, kleine letter

additioneel

dubbel d, één t

à decharge

accent grave op de a, geen accent op de e

adellijk

één d, dubbel l

adequaat

één d, met qu

adolescent

één d, één l, met sc

adonis

[knappe jongeling] kleine letter

ad rem, ad remme, ad remmer, ad
remst

twee woorden (ook in verbogen vormen)

aerobiccen, aerobicte, geaerobict

met ae, geen trema; dubbel c in hele werkwoord; één c
in vervoegde vormen

aerodynamica

met ae, geen trema, eerst y, dan i, met c

afasie, afatisch

één f

affectie

dubbel f, met c

affiche

dubbel f

affiniteit

dubbel f

affreus, affreuze

dubbel f, met z in verbogen vorm

affronteren

dubbel f

afgepeigerd

korte ei

afgetobd

[uitgeput] met bd (hoort bij aftobben)

afgetopt

[verminderd] met pt (hoort bij aftoppen)

Afghaan

[inwoner van Afghanistan] hoofdletter, met gh

afghaan

[hond, tapijt, hasj] kleine letter, met gh

afhaalchinees

aaneen, kleine letter

Afro-Amerikaan

twee hoofdletters, met streepje

afrodisiacum

met f, met s, met c voor de u

aftroggelen

dubbel g

afvloeiing

met ii, geen trema

agglomeratie

dubbel g, één m, één r

aggregaat

eerst dubbel g, dan één g

agressie

één g, dubbel s

aha-erlebnis

kleine letters, met streepje

aids

kleine letters

aidsvirus

kleine letters, aaneen

aioplaats

kleine letters, aaneen

Ajacied

hoofdletter, met c, met d (WB: Ajaxied mag ook)

akkefietje/akkevietje

met f óf met v: beide goed

akkoord

dubbel k (maar: accorderen)

akoestiek

met k, met oe, met iek

Akropolis

[in Athene] hoofdletter, met k

akropolis

[elders] kleine letter, met k

akte

met k (maar: acte de présence, actie)

aktetas

met k, geen tussen-n (WB: aktentas mag ook)

à la carte

drie woorden, accent grave op eerste a

à-la-carterestaurant

accent grave op eerste a, streepjes na à en na la, verder
aaneen

alcoholhoudend

aaneen

alice-in-wonderlandsyndroom

kleine letters, streepje voor en na in, verder aaneen

alinea, alinea's

één l, met e na de n; meervoud met apostrof

alle drie

twee woorden

allerleukst, allermooist, etc.

aaneen

allerwegen

aaneen, met slot-n

allerzijds

aaneen, lange ij

allesomvattend, allesvernietigend,
allesverslindend, etc.

aaneen

all-in

dubbel l, met streepje

all inclusive

twee woorden

all-inclusiveresort

streepje na all, verder aaneen

all-informule, all-inprijs, allinvakantie

streepje na all, verder aaneen

all right

dubbel l, twee woorden (WB: allright)

allrisk

aaneen

allriskverzekering

aaneen

allrounder

aaneen

allround journalist, allround sporter,
twee woorden
etc.
allroundtitel

aaneen

allterrainbike

aaneen

allweatherkleding

aaneen

Al Qaida

twee woorden, twee hoofdletters, met Q, geen u, met ai
(geen apostrof of trema) (WB: Al-Qaida)

althans

met th (maar: nochtans)

altijdgroen

aaneen

aluminium

één l, één m, één n

aluminiumfolie

één l, één m, één n, aaneen

alzheimerpatiënt

aaneen, kleine letter (ook: hij heeft alzheimer; maar:
ziekte van Alzheimer)

ama, ama's

[alleenstaande minderjarige asielzoeker] kleine letters;
meervoud met apostrof

amanuensis

één m, met sis

amazonezit

kleine letter, geen tussen-n

ambrozijn

met z, lange ij

Amerikacorrespondent

hoofdletter, aaneen

amerikaniseren, amerikanistiek

kleine letter

A-merk

hoofdletter, met streepje

amethist

één m, met th, met i

amfitheater

met f, met th

amicaal

met c

ammoniak

dubbel m, één n

amoebe

met oe

amoureuze

met ou, met z

amuzikaal

aaneen, met z, met k

anaal

[m.b.t. anus, anale fase] één n

anakoloet

één n, met k, met oe, geen h na de t

analist

[iemand die analyseert] één n, met i

analyse

één n, met y

ananassen

twee keer één n, dubbel s

anchorman, anchorwoman

aaneen, met ch

anciënniteit

trema op eerste e, dubbel n

andersoortig

één s

anders-zijn, het -

met streepje

anderszins

met sz

anderzijds

geen s voor de z

androgyn, androgyne

met y

anekdote

één n, met k

anesthesist

twee keer e, met th

anglicisme

kleine letter, met c

Anglo-Amerikaans

twee hoofdletters, met streepje

anglofiel

kleine letter, met f

annalen

[jaarboeken] dubbel n, één l

annalist

[jaarboekschrijver] dubbel n, één l

anoniem, anonieme

met ie

anonimiteit

twee keer i

anonymus

met y

Antarctisch

[m.b.t. Antarctica] hoofdletter, met rct

antarctisch

[zeer koud] kleine letter, met rct

antiaanbaklaag

aaneen

anti-Amerikaans

met streepje, hoofdletter A na het streepje

antidepressiva

aaneen, met ss

antiheld

aaneen

anti-Joods

met streepje, hoofdletter J

antilopekudde

geen tussen-n (WB: antilopenkudde mag ook)

antimakassar

aaneen, één k, dubbel s

antiquaar

[oude boeken e.d.] met qu, dubbel a

antiquarisch

met qu, niet met kw

antiquair

[antieke voorwerpen e.d.] met qu, met ai

antraciet

geen h na de t

antrax

geen h na de t

AOW'er

drie hoofdletters, met apostrof

Apachedans, Apachestam

hoofdletter, geen tussen-n (WB: Apachendans,
Apachenstam mag ook)

apachetraan

[glassoort] kleine letter, geen tussen-n

apegapen (op - liggen)

geen tussen-n

apekool

geen tussen-n

apelazarus

geen tussen-n, met a na de z

apenbroodboom

met tussen-n (WB: apebroodboom mag ook)

apenkooien

met tussen-n (WB: apekooien mag ook)

apenkop, apennootje, apenpak

met tussen-n (WB: apekop, apenootje, apepak mag ook)

apenstaartje

met tussen-n (WB: apestaartje mag ook)

aperçu, aperçu's

met cedille; meervoud met apostrof

aperçuutje

met cedille, dubbel u, geen apostrof

aperitief

één p, met e na de p, geen accent

apetrots

geen tussen-n

apezuur (zich het - werken)

geen tussen-n

apfelstrudel

kleine letter

apk-keuring

kleine letters, met streepje

aplomb

met b na de m

Apocalyps

[bijbelboek Openbaring] hoofdletter, met c, met y

apocalyps

[enorme ramp] kleine letter, met c, met y

apocrief, apocriefe

met c, met ie, met f, geen v

apolitiek

aaneen

apollinisch

kleine letter, één p, dubbel l

apotheose

met th, met s, geen accenten

appartement

dubbel p

appel

[uitspraak: 'appèl'] geen accent (WB: appèl mag ook)

appelbeignet

aaneen, korte ei, met gn

appelleren

dubbel p, dubbel l

appelrecht, appelrechter

geen accent (WB: appèlrecht, appèlrechter mag ook)

appeltje-eitje

met streepje

appetijtelijk

dubbel p, twee keer één t, twee keer lange ij

appetizer

dubbel p, met z

applaudisseren

dubbel p, één d, dubbel s

appreciëren

dubbel p, met c, één e met trema na de i

apprecieerde, geapprecieerd

dubbel e, geen trema

après-ski

met accent grave op de e, met streepje

a priori, het -

twee woorden (WB: het apriori)

a-priorisch

streepje na de a (WB: apriorisch)

à propos

[trouwens] twee woorden, accent grave op de a

à propos (van zijn -)

twee woorden, accent grave op de a (WB: van zijn
apropos raken)

aquaduct

met qu, met c

arabesk

met sk

arabicakoffie

kleine letter, aaneen

Arabisch-nationalistisch

hoofdletter A, met streepje

arboarts, arbodienst

kleine letter, aaneen

Arboraad, Arbowet

hoofdletter, aaneen

Arctisch

[m.b.t. het Noordpoolgebied] hoofdletter, met c voor de t

arctisch

[zeer koud] kleine letter, met c voor de t

Ardenner ham

hoofdletter A, twee woorden

argusogen

kleine letter, aaneen

arrondissement

dubbel r, dubbel s

art deco

twee woorden, geen accent, kleine letters

art-decostijl

streepje na art, geen accent, verder aaneen

artdirector

aaneen

Arthurroman

hoofdletter, met th, aaneen

artritis, artritisch

geen h na de t

asceet, ascetisch

met sc

aseksueel

aaneen, met ks

asjemenou

aaneen, met as

aspergersyndroom

aaneen, kleine letter (ook: hij heeft asperger; maar:
syndroom van Asperger)

aspirant-lid

met streepje

aspirientje

kleine letter, met i na de p, met ie

aspirine

kleine letter, twee keer i

A-status

hoofdletter, met streepje

astma, astmatisch

geen h na de t

asymmetrisch

aaneen, één s, met y, dubbel m

Aswoensdag

hoofdletter

ATB

[allterrainbike] hoofdletters (WB: atb)

atechnisch

aaneen

atheïst

aaneen, met th, trema op de i

atheneum

met th, geen trema op de u

Atjeeër

drie e's, trema op laatste e

au bain-marie

spatie na au, streepje na bain, kleine letters (WB: au
bain marie)

augiasstal

kleine letter, aaneen

ausputzer

kleine letter, geen umlaut, met tz

aussie

[Australiër] kleine letter

aussie-Engels

kleine letter a, hoofdletter E, met streepje (WB: AussieEngels)

authentiek

met th na de au

autodafe, autodafe's

aaneen, geen accent; meervoud met apostrof

avant-garde, avant-gardistisch

kleine letters, met streepje

avant-gardetoneel

streepje na avant, verder aaneen

ave, ave's

geen accent; meervoud met apostrof (WB: avé, avés
mag ook)

Ave Maria

[gebed] hoofdletters

averij

lange ij

's avonds, 's Avonds (begin van een
zin)

twee woorden, apostrof vóór de s

axioma, axioma's

met x, meervoud met apostrof

ayatollah, ayatollahs

kleine letter, met y, met h na laatste a; meervoud zonder
apostrof

azalea

met e na de l

azc

[asielzoekerscentrum] kleine letters, geen punten

Azteek, Azteeks

hoofdletter, met z
naar boven

B
B-52

hoofdletter, met streepje, 52 in cijfers

B-52-bommenwerper

hoofdletter, twee streepjes

BA

[bachelor of arts] twee hoofdletters, geen punten

baby, baby's, baby'tje

met y; meervoud en verkleinvorm met apostrof na de y

bacchanalen

kleine letter, met cch, één n

Bacchusfeest

hoofdletter, met cch, aaneen

bacil

één c

backoffice

kleine letters, aaneen

back-up, back-upbestand

streepje na back, verder aaneen

back-uppen, back-upte, geback-upt

streepje na back; t in vervoegde vormen

baco, bacootje

[cola met Bacardi] kleine letters; verkleinvorm met
dubbel o

bacteriën

één e na de i, met trema

B-acteur

hoofdletter, met streepje

bagatelliseren

één g, één t, dubbel l

baguette

met gu

bahco

[gereedschap] kleine letter, met h voor de c

baileybrug

kleine letter, met ey, aaneen

bakelieten

één k, één l, met slot-n

bakkeleien, bakkeleide, gebakkeleid dubbel k, korte ei
bakkeljauw

[stokvis] dubbel k, met au, met w

balalaika

twee keer één l, met ai

balein

één l, korte ei

Balkanoorlog

hoofdletter, aaneen

balkanvergeet-mij-niet

kleine letter, streepje na vergeet en na mij, verder
aaneen

balkenbrij

met tussen-n, lange ij

balladezanger

dubbel l, geen tussen-n (WB: balladenzanger mag ook)

ballerina

dubbel l, één r

bal masqué, bals masqués

twee woorden, met qu, accent aigu op de e; meervoud
met twee keer slot-s, geen apostrof

balorig

één l

balustrade

één l

bamaopleiding

[bachelor-masteropleiding] kleine letters, aaneen

bandeloos

geen tussen-n (WB: bandenloos ('zonder banden') mag
ook)

bangeriken

één k

barbecue, barbecues

met cu, met e na de u; meervoud zonder apostrof

barbecueën

met cu, dubbel e, trema op tweede e (WB: barbecuen)

barbecuede, gebarbecued

met cu, met e na de u

barbiepop

kleine letter, aaneen

Barentszzee

hoofdletter, met s na de t, dubbel z

barnevelder

[kip] kleine letter

barok

[periode, stijl] kleine letter (WB: Barok (periode))

barricadegevecht

geen tussen-n (WB: barricadengevecht mag ook)

Bartholomeusnacht

hoofdletter, met th, geen trema op de u

Batavier

hoofdletter

batikken

dubbel k

Bauhaus

[stijlperiode] hoofdletter

bazooka

dubbel o

bearnaisesaus

met ea, geen accent, met ai, aaneen

beatjuggelen, beatjuggelde,
gebeatjuggeld

met j, dubbel g, dan el (WB: beatjugglen, beatjugglede,
gebeatjuggled mag ook)

beatlehaar

kleine letter

Beatlesplaat

hoofdletter

beaujolais

[wijn] kleine letter, met eaujo, met ais

beauty, beauty's

met eau; meervoud met apostrof na de y

bechamelsaus

geen accent op eerste e

becquerel

kleine letter, met cq

bediendevakbond

geen tussen-n (WB: bediendenvakbond mag ook)

bedilal

[bemoeial] aaneen, één l na de i (WB: bedil-al mag ook)

bedoeïen, bedoeïenen

kleine letter, met oe, met ie (ook in meervoud), trema op
de i

beduusd, beduusde

met d na de s

beëindigen

trema op tweede e, korte ei

beeltenis

geen d

beëlzebub

[aap, engerd] kleine letter, drie keer b, trema op tweede
e

beemd

met slot-d

begrafenis

met f

begroeiing

dubbel i, geen trema

begrootte

[in: hij begrootte de kosten] dubbel o, dubbel t

begrote

[in: de begrote kosten] één o, één t

beha, beha's, behaatje

kleine letters; meervoud met apostrof; verkleinvorm met
dubbel a; bh mag ook

behemoth

[sterk dier] kleine letter, met th

behept

met pt

beiderzijds

eerst korte ei, dan lange ij; aaneen

beits

korte ei

belevenis

met v

Belgenmop

hoofdletter

belgicisme

kleine letter

Belgisch, Belgische

hoofdletter

belle époque

kleine letters, accent aigu op de e voor de p (maar:
epoque)

bellettrie

dubbel l, dubbel t

benedictijn

kleine letter, met c, met lange ij

Benelux-land

hoofdletter, met streepje (WB: Beneluxland)

benodigdheden

met d in het midden

B en W

[burgemeester en wethouders] twee hoofdletters, geen
punten, geen &-teken maar en

berbertapijt

kleine letter, aaneen

Berbervolk

hoofdletter, aaneen

beregoed

geen tussen-n

bereide

[in: de bereide maaltijd] korte ei, één d

bereiden, bereidde

[klaarmaken] korte ei; verleden tijd met dubbel d

bere-interessant

geen tussen-n, met streepje

berendruif

met tussen-n (WB: beredruif mag ook)

berenmuts

met tussen-n (WB: beremuts mag ook)

beresterk, beretrots

geen tussen-n

besognes

met ogn

bespioneren

één n

bèta

accent grave op de e

bête

[dom, onnozel] met accent circonflexe

betijen

lange ij

betovergrootmoeder,
betoudovergrootmoeder,
betbetovergrootmoeder

bet steeds met t, aaneen

Betuwelijn

hoofdletter, aaneen

beukenboom

met tussen-n (WB: beukeboom mag ook)

beurskrach

met k, met ch, geen t na de h

bevelhebbend

aaneen

bevloeiingssysteem

dubbel i, geen trema op de i, dubbel s

bevorderlijk

twee keer r

bewieroken

met ie, één r, één o

bezighouden, beziggehouden

aaneen

bh, bh's, bh'tje

kleine letters, geen punten; meervoud en verkleinvorm
met apostrof; beha mag ook

Bhagwanbeweging

hoofdletter, met h na de B, aaneen

biatlon

geen h na de t

biblebelt

kleine letter, aaneen (WB: Biblebelt)

biedermeier

[periode] kleine letter (WB: Biedermeier)

biedermeierstijl

aaneen, kleine letter

biënnale

kleine letter, trema op de e, dubbel n

biergarten

kleine letter

biggenkruid

met tussen-n (WB: biggekruid mag ook)

bijbel

[exemplaar] kleine letter

Bijbel

[heilig boek] hoofdletter

bijbelbeslag

kleine letter

Bijbelkennis

hoofdletter (WB: bijbelkennis)

bijbelpapier, bijbelslot

kleine letter

Bijbels, Bijbelse

hoofdletter (WB: bijbels(e))

Bijbeltaal

hoofdletter (WB: bijbeltaal)

bijdehand, bijdehante

[slim] met d, aaneen; verbogen vorm met t

bij dezen

twee woorden, slot-n na deze

bijkomen, bijgekomen

[bij bewustzijn komen] aaneen

bij komen, bij gekomen

[bijv. in dat moet er nog bij komen, er zijn dingen bij
gekomen] twee woorden

bijou, bijous

met i+j, met ou; meervoud met s

bijouterieën

met i+j, met ou, dubbel e na de i, trema op tweede e

bij tijd en wijle

drie keer lange ij, geen slot-n

bijvoorbeeld

aaneen

bijwijlen

aaneen, twee keer lange ij

bikinietje

met ie voor de t, geen apostrof

billenkoek

met tussen-n (WB: billekoek mag ook)

bilzekruid

geen tussen-n

bips

met ps

biscuit, biscuitje

met c, met ui, met slot-t; één t in verkleinvorm

bisschoppelijk

dubbel s, dubbel p, één l

bistro, bistrootje

geen t na de o; dubbel o in verkleinvorm, met t

B-kant

hoofdletter, met streepje

Blaricummer

dubbel m (maar: Bussumer, Dokkumer)

blèren, blèrt, blèrde, geblèrd

accent grave, één e (WB: blèèrt, blèèrde, geblèèrd mag
ook)

blèten, blèt, blètte, geblèt

accent grave, één e (WB: blèèt, blèètte, geblèèt mag
ook)

blikverruimend

aaneen, dubbel r

blingbling

aaneen

blocnote, blocnoteje

met c, met ote, ook in verkleinvorm

bloes/blouse

beide goed

blotebillengezicht

aaneen

blouson

met ou

BN'er

[bekende Nederlander] hoofdletters, geen punten, met
apostrof

bob

[nuchtere chauffeur] kleine letter

bobsleeën, bobsleede, gebobsleed

hele werkwoord met drie e's, trema op laatste e; dubbel
e in vervoegde vormen

bodybuilden, bodybuildde,
gebodybuild

verleden tijd met dubbel d, voltooid deelwoord met d

Boeddha

[persoon] hoofdletter, met oe, dubbel d + h

boeddha

[beeld] kleine letter, met oe, dubbel d + h

boeddhisme, boeddhist

kleine letter, met oe, dubbel d + h

boekweitebrij

eerst korte ei, dan lange ij; geen tussen-n

boerka

met oe, met k

boeroeper

geen streepje (WB: boe-roeper mag ook)

bohemien, bohemienne

kleine letter, geen accent, geen trema (WB: bohémien,
bohémienne)

bokkenpruik

met tussen-n (WB: bokkepruik mag ook)

bokkensprong

met tussen-n (WB: bokkesprong mag ook)

bokser

[sporter] met ks

bolleboos

geen tussen-n

bollewangenhapsnoet

aaneen, tussen-n na wang

bombazijn

lange ij

bommoeder

kleine letters, aaneen

B-omroep

hoofdletter, met streepje

bonbonnière

dubbel n, accent grave op eerste e

bonenstaak

met tussen-n (WB: bonestaak mag ook)

bonnefooi

geen tussen-n, aaneen

bonus-malusregeling

streepje na bonus, verder aaneen

bon vivant, bon vivants

twee woorden; meervoud met s na vivant

boogiewoogie

aaneen, twee keer dubbel o, twee keer ie

bordeaux, bordeauxs

[wijn, kleur] kleine letter, met eaux; meervoud met xs

bordeauxwijn

aaneen, kleine letter, met eau, met slot-x

bosschage

dubbel s, met ch

boter-kaas-en-eieren

[spel] drie streepjes

boud

[stoutmoedig] met ou, met d

boude/boute

[in: boude/boute uitspraken] beide goed

bouillabaisse

met oui, dubbel l, dubbel s

boulimie

met ou, met i na de l

bountyeiland

[paradijselijk eiland] kleine letter, aaneen

bourgeoisie

met ou, met eoi

Bourgondisch

[uit Bourgondië] hoofdletter, met ou

bourgondisch

[uitbundig] kleine letter, met ou

bout

[staaf, stuk vlees] met ou, met t

boutade

met ou

bouvier

kleine letter, met ou, met ier

boxcalf

[soort leer] met xc

boxer

[hondenras, kledingstuk] met x

boxershort

aaneen, met x

Brabançonne

hoofdletter, c met cedille

Brabant

hoofdletter, met t (maar: Brabander)

brahmaan

kleine letter, met h

brandwerend

aaneen

bravogeroep

aaneen (WB: bravo-geroep)

bravoure

met ou, met e na de r

breezer, breezertje

[mixdrank in het algemeen] kleine letter

breien, breide, gebreid

korte ei

brekebeen

geen tussen-n

bric-à-brac

met streepjes, accent grave op de a, twee keer c

bridgen, bridgede/bridgete,
gebridged/gebridget

beide goed

brij

[pap] lange ij

brijachtig

aaneen

brille

[begaafdheid] Franse spelling

brillenjood

met tussen-n, aaneen, kleine letter (WB: brillejood mag
ook)

brillenkoker

met tussen-n (WB: brillekoker mag ook)

broekenman, broekenmannetje

met tussen-n (WB: broekeman(netje) mag ook)

bronchiën

met één e, met daarop een trema

bronchitis

twee keer i

brunchte, gebruncht

met t na de ch

brutoprijs

aaneen

bruuskeren

dubbel u, met sk

BSc

[bachelor of science] hoofdletter B en S, kleine letter c,
geen punten, geen spatie

B-status

hoofdletter, met streepje

btw-heffing

kleine letters, geen punten, met streepje

bucolisch

met c

buddyhollybril

kleine letters, aaneen, twee keer y

budgettering

dubbel t

bühne

kleine letter, umlaut op de u, met h voor de n

buiig

dubbel i, geen trema

buitenissig

één n, dubbel s

bulldozer

dubbel l

bullebak

geen tussen-n

bullenbijter, bullenpees

met tussen-n (WB: bullebijter, bullepees mag ook)

bulterriër

één l, trema op tweede e

bungeejumping

dubbel e, aaneen

Bunniker

hoofdletter, één k

bups

met ps

bureau, bureaus

met eau; meervoud met s, geen apostrof

burgemeester

geen r voor de m

burgemeester en
wethouders/schepenen

kleine letters

burgerlijk

twee keer r

businessunit

aaneen

buskruit

met t

Bussumer

één m (maar: Blaricummer, Castricummer,
Hilversummer)

bv, bv's

[besloten vennootschap] kleine letters, geen punten;
meervoud met apostrof (WB: in bedrijfsnaam ook BV)

BV, BV's

[bekende Vlaming] hoofdletters, geen punten; meervoud
met apostrof

buy-out

met streepje

byebye

aaneen

byte

[informatie-eenheid] met y

Byzantijns

[m.b.t. het Byzantijnse Rijk] hoofdletter, met y, lange ij

byzantijns

[kleingeestig, slaafs] kleine letter, met y, lange ij
naar boven

C
cabaret

met c, één b, één r

cabaretesk

met c, één b, één r, één t, met sk

cabine

met c

cacao

twee keer c, met ao

cache-nez, cache-pot

met streepje

cachet

geen accent

cacteeën

twee keer c, drie e's, trema op laatste e

cactus

twee keer c

cadans

met c

caddie, caddies

[bij golf] met ie; meervoud zonder apostrof

cadeau, cadeaus

met c, met eau; meervoud zonder apostrof (WB: kado,
kado's mag ook als informele variant)

cadet

[student, jong lid] met c

café, cafés, cafeetje

met c, één f, accent aigu op de e; meervoud zonder
apostrof; verkleinvorm met dubbel e

cafeïne

met c, één f, geen accent, trema op de i; coffeïne mag
ook

caipirinha

[cocktail] met c, met nh

caissière

met c, met ai, dubbel s, accent grave op eerste e;
kassière mag ook

cakeje

met je na de e, geen apostrof

caleidoscopisch

twee keer c, korte ei

calimerocomplex

kleine letter, aaneen

callanetics

met c, dubbel l, één n, één t

callcenter

aaneen, met er

callgirl

aaneen

calloptie

aaneen

calorieën

met c, één l, dubbel e, trema op tweede e

calorimeter

met c, één l, geen e na de i

camaraderie

met c, drie keer a (maar: kameraad)

camee, cameeën

met c, dubbel e, geen accent; meervoud met drie e's,
trema op laatste e

camouflage

met c, met ou, één f

canapé

met c, één n, accent aigu op de e

cantharel

met c, met h na de t

canvas

met c, met v

cao-akkoord

kleine letters, streepje, dubbel k

caoutchouc

begin-c, twee keer ou, met t en ch, slot-c

cappuccino, cappuccinootje

met c, dubbel p, dubbel c, één n; verkleinvorm met
dubbel o

capriolen

met c, één p

capsule

met c

carambole

met c, twee keer a, met ole

carapatiënt

kleine letters, aaneen, trema op de e

carbonpapier

met c, aaneen

carboon

[tijdperk] kleine letter (WB: Carboon)

carillon

met c, één r, dubbel l

carnaval

kleine letter, met c, drie keer a

carnavalesk

met c, één l, met sk

carpaccio

dubbel c

carrosserie, carrosserieën

met c, dubbel r, dubbel s, één r voor de ie; meervoud
met dubbel e, trema op tweede e

carrousel

met c, dubbel r, met ou, één s

cartografen

met c, met f

casanova

[vrouwenverleider] kleine letter, met c, één s

cassandravoorspelling

kleine letter, met c, dubbel s, aaneen

cassata-ijs

met c, dubbel s, met streepje

cassavewortel

met c, geen tussen-n

casselerrib

met c, dubbel s, één l, dubbel r

cassette

met c, dubbel s, dubbel t

cassettedeck

met c, dubbel s, dubbel t, geen tussen-n, met ck

Castricummer

hoofdletter, dubbel m (maar: Bussumer, Dokkumer)

catacomben

twee keer c

catamaran

met c, één t, één m, één r

catastrofe

met c, met f

catch-as-catch-can

drie streepjes

categorie, categorieën

met c; meervoud met dubbel e, trema op laatste e

catenaccio

met c, één t, één n, dubbel c

CAT-scan

drie hoofdletters, met streepje

C-attest

hoofdletter, met streepje, dubbel t

cc'en, cc'de, ge-cc'd

kleine letters, geen punten, apostrof in vervoegde
vormen, streepje na ge

cd, cd's, cd'tje

kleine letters, geen punten; meervoud en verkleinvorm
met apostrof

cd-rom, cd-roms, cd-rommetje

kleine letters, met streepje; meervoud zonder apostrof;
verkleinvorm met dubbel m

cedille

geen accent

ceintuur

met c, korte ei

centaur

met c, met au; kentaur mag ook

ceramisch

met c; keramisch mag ook

cfk

kleine letters, geen punten

chablis

[wijnsoort] kleine letter

chachacha

aaneen

chador

met ch, één d

chagrijnig

met ch, met g na de a, geen e na de g, lange ij;
sacherijnig mag ook

chaise longue, chaises longues

twee woorden, met gue; meervoud met twee keer slot-s

chalet, chaletje

met ch, met t na de e; verkleinvorm met één t

champagne

[drank] kleine letter, met gn

chaos, chaotisch

met ch

chaperonne

met ch, één p en dubbel n

chaperonneren

met ch, één p en dubbel n

Charybdis

[gevaarlijke draaikolk tussen Calabrië en Sicilië] met Ch,
y en bd [zie Scylla]

chasse-cousin

dubbel s, met streepje, dan één s

chef d'équipe

twee woorden, met apostrof, accent aigu op tweede e

chef-d'oeuvre

met streepje, met apostrof, met oeu

chef-kok

met streepje

chef-sport

met streepje

cheque

met que, geen accent

chic

[uitspraak 'sjiek', in: een chic hotel] met slot-c (maar:
chique (uitspraak 'sjieke'); WB: sjiek mag ook als
informele variant)

chicaneren

met ch, met c

chicst

met cst (WB: sjiekst mag ook als informele variant)

chihuahua

kleine letter, met ch, twee keer hua

chikwadraattoets

met chi, met kw, aaneen

chimaera

[entbastaard] met ch, met ae; meervoud met apostrof

chimère

[droombeeld] met ch, accent grave op eerste e

chimpansee

met ch, met s na de n

Chinees, Chinese

[taal, bijvoeglijk naamwoord] hoofdletter; verbogen vorm
met s

Chinees, Chinezen

[inwoner van China] hoofdletter; meervoud met z

chinees

[restaurant] kleine letter (WB: Chinees)

chintz

met tz

chipolata-ijs

met ch, één p, één l, één t, met streepje

chique

[uitspraak 'sjieke', in: een chique woning] met qu, met e
(maar: chic (uitspraak 'sjiek'); WB: sjieke mag ook als
informele variant)

chiquer

met que (WB: sjieker mag ook als informele variant)

chiropractor

met ch, met c

chiropraxie

met ch, met x

chloride

met ch, met i

chlorofyl

met ch, met f, met y

choco-ijs

met streepje

chocolaatje

dubbel a, met t

chocolade-ei

met streepje

choken, chookte, gechookt

met ch, met k; dubbel o in vervoegde vormen

choqueren

met ch, met qu (WB: shockeren mag ook)

chowchow

twee keer ch, aaneen

christelijk

kleine letter, met ch, geen tussen-n

christen, christendom

kleine letter, met ch

christendemocraat

aaneen (WB: christen-democraat)

christendemocratisch

aaneen (WB: christen-democratisch)

christen-sociaal, christen-sociale

streepje

christensocialisme

aaneen (WB: christen-socialisme)

Christus

[persoon] hoofdletter

christus

[beeld, uitroep] kleine letter

christusdoorn

kleine letter

Christusfiguur

hoofdletter

chroomstaal

met ch, aaneen

chrysant

met ch, met y, geen h na de t

ciabatta

met ci, één b, dubbel t

ciceroniaans

kleine letter, twee keer c

cichorei

eerst c, dan ch, korte ei

cilinder

twee keer i

cimbaal

met i

cipres

met i (maar: cypers)

cipressenhout

met i, met tussen-n (WB: cipressehout mag ook)

circuit

twee keer c, met ui, met t

circulaire

twee keer c

cirkel

eerst c, dan k

cisterciënzerklooster

kleine letter, aaneen, eerst c, dan s, dan c, dan z; trema
op tweede e

Cito-toets

hoofdletter C, verder kleine letters, met streepje (WB:
Citotoets)

clafoutis

met c, met ou, met is

clandestien

met c

clarissenklooster

kleine letter, aaneen, met tussen-n

classicistisch

kleine letter, twee keer c, dubbel s

classificatie, classificeren

twee keer c, dubbel s (maar: klasseren)

cliché, clichés, clicheetje

met cl, met ch, accent aigu op de e; meervoud zonder
apostrof; verkleinvorm met dubbel e

clickfonds

eerst c, dan ck

cliënteel

trema op eerste e

clientèle

geen trema, accent grave op tweede e (WB: cliëntèle)

cliffhanger

met c, dubbel f, aaneen

close harmony

twee woorden

closeharmonykoor

aaneen

close-upfoto

streepje na close, verder aaneen

coassistent

aaneen (WB: co-assistent mag ook)

coauteur

aaneen (WB: co-auteur mag ook)

cocon

twee keer c

cocoonen, cocoonde, gecocoond

twee keer c, dan dubbel o

codirecteur

aaneen (WB: co-directeur mag ook)

co-editie

streepje na co

co-educatie

streepje na co

coëfficiënt

trema op beide e's

coeliakie

met c, met oe, dan k

co-existentie

streepje na co (WB: coëxistentie)

coffeïne

met c, dubbel f, geen accent, trema op de i; cafeïne mag
ook

cognac

[drank] kleine letter, met gn

coïncidentie

trema op eerste i

colaatje

dubbel a, geen apostrof

cola-tic

met streepje, met c na de i

cold case

twee woorden

coldcaseteam

aaneen

coldcream

aaneen

cold turkey

twee woorden

coldturkeymethode

aaneen

colibacterie

aaneen, twee keer c, één l, met i

collecte

twee keer c

collectievelastendruk

aaneen

college van B en W

kleine letter c, hoofdletter B, hoofdletter W, geen punten,
geen &-teken maar en

college van burgemeester en
wethouders/schepenen

kleine letters

colonne

met c, enkele l en dubbel n

combioven

aaneen

comeback

aaneen

comédienne

met c, één m, accent aigu op eerste e, verder geen
accent of trema, dubbel n

comicus

twee keer c

coming man

twee woorden

coming-of-ageroman

streepje na coming en na of, verder aaneen

coming-out

met streepje

comité, comités

met c, één m, accent aigu op de e; meervoud zonder
apostrof

comité-generaal

met streepje

commissaris van de koningin

kleine letters, met c, dubbel m, dubbel s

commissie

met c, dubbel m, dubbel s

communiqué, communiqués

dubbel m, met qu, accent aigu op de e; meervoud zonder
apostrof

compact disc

twee woorden, drie keer c

compleet

met c

complement

[aanvulling] met c, met e na de l

compliment

[lovend woord] met c, met i na de l

complot

met c

compote

met c, geen accent

compromis, compromistje

met c, met s na de i; verkleinvorm met stje (WB:
compromisje mag ook)

compromissoir

met c, dubbel ss, met oir

compromitteren

met c, één m voor de i, dubbel t

C-omroep

hoofdletter, met streepje

conceptrapport

twee keer c, aaneen

conciërge

twee keer c, trema op eerste e

concurreren

dubbel r na de u

confisqueren

met qu

confucianisme

kleine letter, twee keer c

consciëntieus, consciëntieuze

met sc, dan i, dan e met trema, met t na de n, dan i, dan
eu zonder trema; met z in verbogen vorm

consequent

met c, met qu

contact

twee keer c

context, contextueel

met x (maar: tekst, tekstueel)

continu, continue

onverbogen vorm met u (een continu gepiep; uitspraak
'kon-tie-nu'), verbogen vorm met ue (een continue
stroom; uitspraak 'kon-tie-nu-we')

contract

twee keer c

contreien

met c, korte ei

controle

geen accent

co-ouder

met streepje

copiloot

aaneen (WB: co-piloot mag ook)

coproductie

aaneen (WB: co-productie mag ook)

copyright

met c, met y, geen w, met gh (maar: kopie, kopij)

copywriter

met c, met y, met w voor de r, met it

coq-au-vin

met q na de o, geen u na de q, twee streepjes

coquilles Saint-Jacques

met qu, met ill, met s na coquille, dan spatie, hoofdletter
S en J, met streepje

cordon bleu

kleine letters, twee woorden, met c, met eu

cordon sanitaire

met c, twee woorden, met e na de r (maar: kordon)

corebusiness

aaneen

cornedbeef

aaneen, met d

cornet

[doosje] met c, met t

correleren

met c, dubbel r, één l

corselet

eerst c, dan s, één l (maar: korset)

coschap

aaneen (WB: co-schap mag ook)

cosmetica

twee keer c

cosmetisch

met c

Costa Ricaan

twee hoofdletters, met spatie

coulisse

met ou, één l, dubbel s

coulisselandschap

geen tussen-n (WB: coulissenlandschap mag ook)

coup

[staatsgreep] geen e na de p

coupe

[schaaltje; haardracht] met e na de p

coupé, coupés, coupeetje

[in trein] accent aigu op de e; meervoud zonder apostrof;
verkleinvorm met dubbel e, zonder accent

coupe soleil

twee woorden, met e na de p

coûte que coûte

drie woorden, accent circonflexe op beide u's

craquelé

met c, geen c voor de q, één l, accent aigu op tweede e

crapaud, crapaudje

geen e na de p, met au, met slot-d; verkleinvorm met je,

geen t
crash

[ongeluk] met ash, op z'n Engels

crashte, gecrasht

niet met d, geen e na de h

crèche

[kinderverblijf] accent grave op eerste e, met che

creditcard/creditkaart

met c; beide goed; kredietkaart mag ook

crediteren, crediteur

met c (maar: krediet)

creëren

dubbel e, trema op tweede e

creëerde, gecreëerd

drie e's, trema op tweede e

crème brûlée

twee woorden, accent grave op eerste e, accent
circonflexe op de u, één l, dubbel ee, accent aigu op
voorlaatste e

crème de la crème

vier woorden, twee keer accent grave op eerste e

crème fouettée

twee woorden, accent grave op eerste e, dubbel t, dubbel
e, accent aigu op voorlaatste e

crème fraîche

twee woorden, accent grave op eerste e, accent
circonflexe op de i

crêpe

accent circonflexe op eerste e

crêpepapier

accent circonflexe op eerste e, aaneen

creperen

met c, geen accent

creutzfeldt-jakobsyndroom

kleine letters, creutzfeldt met c, tz en dt, met streepje,
jakob met k, verder aaneen (maar: syndroom van
Creutzfeldt-Jakob)

cricketen, cricketer

één t

crickette, gecricket

dubbel t in verleden tijd, voltooid deelwoord met slot-t na
e

crime passionnel

twee woorden, dubbel s, dubbel n, geen le na de l

crisis

met c

criterium

met c

criticaster, criticus

twee keer c (maar: kritiek, kritisch)

cro-magnonmens

kleine letters, streepje na cro, verder aaneen (WB: CroMagnonmens mag ook)

croquet

[spel] met c, met qu (kroket = snack)

crosscountry

aaneen

crosscountryrace

aaneen

crosscountryskiën

aaneen, één i, trema op de e

cross-overmuziek

streepje na cross, verder aaneen

crouton

met ou, geen accenten

crowdsurfen, crowdsurfte,
gecrowdsurft

aaneen, t in vervoegde vormen

cruisecontrol

aaneen, geen e na de l

cruisen, jij cruiset

vervoegde vormen met et (WB: jij cruist)

cruisede/cruisete,
gecruised/gecruiset

beide goed (WB: cruisde/cruiste, gecruisd/gecruist)

crustaceeën

twee keer c, drie e's, trema op laatste e

cryptisch, cryptogram

met c, met y (maar: krypton)

c-sleutel

kleine letter, met streepje

C-status

hoofdletter, met streepje

curaçao

[likeur] kleine letter, cedille onder tweede c, met ao

Curaçaoënaar

[inwoner van Curaçao] hoofdletter, cedille onder tweede
c, met ao, trema op de e

Curaçaos, Curaçaose

hoofdletter, cedille onder tweede c, geen apostrof

curieus, curieuze

met c; verbogen vorm met z

cursief, cursieve

met c; verbogen vorm met v

curriculum vitae

twee woorden, dubbel r, één l, met ae

cursus

met c, met s na de r

cyaan, cyaankali

met y, dubbel a

cyberseks

met cy, met ks

cyborg

kleine letter, met cy

cyclaam

twee keer c, met y

cycloop

twee keer c, met y

cyrillisch

kleine letter, met y, één r, dubbel l
naar boven

D
daaraanvolgend, daaropvolgend

aaneen

daarbij behorend

twee woorden

daarbinnen

aaneen

daarvandaan

aaneen

dadaïsme

kleine letter, trema op de i

daguerreotypie

met gue, dubbel r, met eo, met y

dahlia

kleine letter, met h voor de l

dalmatiër

[hond] kleine letter, trema op de e (Van Dale, WB: ook
dalmatiner)

dame blanche

kleine letters, twee woorden, geen accent

damesenkelspel

aaneen

danaïdenvat

kleine letter, trema op de i

dandyachtig

aaneen

dandyisme

aaneen, geen trema

Danish blue

twee woorden, hoofdletter D, met sh, kleine letter b

dantesk

kleine letter, met sk

dan wel

twee woorden

dans-en-showorkest

streepje voor en na en, aaneen (WB: dans- en
showorkest mag ook)

dark horse

twee woorden

darkroom

aaneen

daten, hij datet, datete, gedatet

tet in vervoegde vormen

datrecorder

kleine letters, aaneen

dauw

met auw

dead end job

drie woorden

dead heat

twee woorden

deadline

aaneen

deadweight

aaneen

deathmetal

aaneen

debacle

geen accenten, met cle

decafeïne

[uitspraak eindigt op 'iene'] geen accenten, trema op de i

decafeïné

[uitspraak eindigt op 'nee'] trema op de i, accent aigu op
laatste e

decatlon

met c, geen th

decennialang

dubbel n, aaneen

decennium

dubbel n

decharge verlenen

geen accent

decolleté

dubbel l, accent aigu op laatste e

dedaigneus, dedaigneuze

geen accent, met gn, z in verbogen vorm

dedain

geen accent

deerniswekkend

aaneen

de-escalatie

met streepje, met c (WB: deëscalatie)

defilé

accent aigu op laatste e

dégénéré

[man] vier keer e met accent aigu

dégénérée

[vrouw] vier keer e met accent aigu, met extra slot-e

degenereren

geen accenten

de-individualiseren

met streepje (WB: deïndividualiseren)

de-industrialisatie

met streepje (WB: deïndustrialisatie)

déjà vu, déjà vu's

twee woorden, accent aigu op de e, accent grave op de
a; meervoud met apostrof

deleten, deletete, gedeletet

verleden tijd met te na delete, voltooid deelwoord met t
na delete

delfts, het -

[aardewerk] kleine letter

Delfts blauw

twee woorden, hoofdletter D, kleine letter b

Deltawerken

hoofdletter

demaskeren

met k na de s, geen accent

dennenboom

met tussen-n (WB: denneboom mag ook)

depot

geen accent (maar: en dépôt)

derdegeneratieallochtoon

aaneen

derderangspoliticus

aaneen

derde wereld

kleine letters, twee woorden

derdewereldland

aaneen

desastreuze

twee keer s, verbogen vorm met z

desdochter

kleine letters, aaneen

deurstijl

lange ij

deux-chevaux, deux-chevauxs,
deux-chevauxtje

streepje, twee keer x, geen e voor au; meervoud met s;
verkleinvorm met tje

deux-pièces

streepje, accent grave op tweede e

diaconessenhuis

kleine letter, met c, met tussen-n

diagnosticeren

met st, met c

diakritisch

met k

dialyse

eerst i, dan y

diarree

dubbel r, geen h voor de e

dichotomie

met i, met ch

dichtbegroeid

aaneen

dichtbij

[in hij staat dichtbij] aaneen

dicht bij

[in hij staat dicht bij het huis] twee woorden

dichtgeslibd

aaneen, met bd

dichtstbijzijnd

aaneen, met tst

dictatoriaal

met c

dicteren

met c

didgeridoo, didgeridoos

met d, dan dg, dubbel o; meervoud zonder apostrof

diehard

[fanatiekeling] met ie, aaneen

dieet

dubbel e, geen trema

diefje-met-verlos

twee streepjes

dienaangaande

aaneen

dienovereenkomstig

aaneen

dienstbodekamer

geen tussen-n (WB: dienstbodenkamer mag ook)

dienstdoen, dienstdeed,
dienstgedaan

aaneen, ook in vervoegde vormen

dienste, te onzen/uwen -

geen n achter te, ook niet achter dienste

dienstverlenend

aaneen

dientengevolge

aaneen

diesrede

geen trema op eerste e (WB: diësrede mag ook)

diëten, diëtist

één e na de i, trema op de e

dieette, gedieet

dubbel e, geen trema, dubbel t in verleden tijd

Diets

[taal] hoofdletter

diets maken

[duidelijk maken] kleine letter, twee woorden

diffuus, diffuse

dubbel f; verbogen vorm met s

dikkerd, dikkerdje

met d na de r; verkleinvorm met je

dilemma

één l, dubbel m

dilettant

één l, dubbel t, met t na de n

dinar

kleine letter, met i, één a

dinertje

met er

dino-ei

met streepje

dionysisch

kleine letter, eerst i, dan y, dan i

dioxide, dioxine

twee keer i

directbetrokkene

aaneen

direct mail

twee woorden

discipline, disciplinair

met sc

discman

met c, aaneen

diskdrive

met k, aaneen

diskjockey, diskjockeys

met k, aaneen, met ey; meervoud zonder apostrof

dissen, dist, diste, gedist

[verbaal aftroeven] met één s in vervoegde vormen (WB:
dubbel s mag ook)

distantiëren

met t na eerste n, dan i, dan één e met trema

distantieerde, gedistantieerd

dubbel e, geen trema

ditjes-en-datjes

twee streepjes

dj, dj's

kleine letters, geen punten; meervoud met apostrof

DNA-test

drie hoofdletters, met streepje (WB: dna-test mag ook)

dobermannpincher

aaneen, kleine letters, dubbel n, met ch

doceren

[lesgeven] met c

doe-het-zelver

twee streepjes

doeltreffend

aaneen

doka

[donkere kamer] aaneen

Dokkumer

hoofdletter, dubbel k, één m (maar: Blaricummer,
Castricummer, Hilversummer)

dolle mina

[actievoerster] kleine letters

Dolle Minabeweging

twee hoofdletters, spatie na Dolle, verder aaneen

domme august, een -

kleine letters

dommerd, dommerdje

met d na de r

dommeriken

één k

domus Dei

twee woorden, eerst kleine letter d, dan hoofdletter D,
geen trema

doña

[Spaanse eretitel] één n, met tilde, kleine letters

Don Juan

[historisch personage] twee hoofdletters, met spatie

donjuan

[vrouwenverleider] kleine letters, aaneen (WB: don juan)

donna

[Italiaanse eretitel] kleine letter, dubbel n

Don Quichot

[romanpersonage] twee hoofdletters, met spatie, met
Qu, met ch, geen te na ot

donquichot

[onpraktische idealist] kleine letters, aaneen, met qu,
met ch, geen te na ot (WB: don quichot)

donquichotterie

aaneen, kleine letters, dubbel t

doodmaken, dat jij doodmaakte,
doodgemaakt

aaneen

doodsteek

één s

doopceel

met c

doordeweeks

aaneen

doordouwer

met ou

door- en doorslecht

streepje na het eerste door, drie woorden

door middel van

drie woorden

doorsneeburger

aaneen

doorsnee-Nederlander

met streepje, hoofdletter N

dos-à-dos

twee streepjes, accent grave op de a

do's-and-don'ts

twee streepjes, apostrofs na do en na don, met ts (WB:
do's and don'ts/do's en don'ts)

doseren

[afmeten] met s

dovemansoren

aaneen, geen tussen-n

dovenetel

geen tussen-n

downgraden, hij downgradet,
downgradede, gedowngraded

tegenwoordige tijd met gradet, verleden tijd met
gradede, voltooid deelwoord met graded

downloaden, hij downloadt,
downloadde, gedownload

tegenwoordige tijd met loadt, verleden tijd met loadde,
voltooid deelwoord met load

downsyndroom

aaneen, kleine letter (maar: syndroom van Down)

down-to-earth

twee streepjes

dr.

[doctor] kleine letter, met punt

dra.

[doctoranda] kleine letter, met punt

drab

met b

draconisch

met c

drakenboom

met tussen-n (WB: drakeboom mag ook)

drempelverlagend

aaneen

dresscode

aaneen

dressoir

dubbel s

dreumesen

één s

drieërlei

aaneen, dubbel e, trema op tweede e, korte ei

driekwartsmaat

aaneen

drinkebroer

geen tussen-n

dromedaris

één m

dronkenlap

met tussen-n (WB: dronkelap mag ook)

dronkenman

met tussen-n (WB: dronkeman mag ook)

drs.

[doctorandus] kleine letter, met punt

druivensuiker

met tussen-n (WB: druivesuiker mag ook)

D-sluiting

hoofdletter, met streepje

dtp-prik

kleine letters, met streepje

D-trein

hoofdletter, met streepje

duediligenceonderzoek

aaneen (WB: due-diligence-onderzoek)

dug-out

met streepje

Duitstalig

hoofdletter, aaneen

duivel-doet-al

twee streepjes

duivenkervel

met tussen-n (WB: duivekervel mag ook)

duizelingwekkend

aaneen

Duizend-en-een-nacht

één hoofdletter, drie streepjes, geen accenten op de e's
(WB: duizend-en-een-nacht)

Dunglish

[Dutch-English] hoofdletter, met sh

dvd-speler

kleine letters, met streepje

dvd'tje

kleine letters, met apostrof

dwarsgestreept

aaneen

dwarslaesie

met ae, met s

dwergpincher

met ch

dwergwerpen

aaneen

dyscalculie

met y, twee keer c

dysenterie

met y, één s

dyslecticus

met y, twee keer c

dyslectisch

met y, met c

dyslexie

met y, met x

dystrofie

met y, met f
naar boven

E
earlgreythee

kleine letters, aaneen, met ey

eau de cologne, eaux de cologne

drie woorden, kleine letters; meervoud met x na eau

eau-de-cologneflesje

streepje voor en na de, verder aaneen

eau des carmes

drie woorden, kleine letters; des met een s, carmes met c
en -es

ebbenhout

met tussen-n (WB: ebbehout mag ook)

eblouissant

geen accent, met oui, dubbel s

ebolavirus

kleine letter, aaneen

ecclesiastisch

dubbel c, één s na tweede e

échange de vues

drie woorden, accent aigu op eerste e, slot-s na vue

échappade

met accent aigu, dubbel p

echec

geen accent

echelon

geen accent

echoën, echode, geëchood

e met trema na de o in hele werkwoord; verleden tijd
met één o; voltooid deelwoord met trema op tweede e,
met dubbel o

eclecticisme

drie keer c

eclips

met c

economieën

met c, dubbel e na de i, trema op laatste e

ecotaks

met c, met ks na de a

ecstasy

met cs, met s na de a, met slot-y; xtc mag ook (maar:
extase)

eczeem, eczemateus

met cz, geen x

edammer

[kaassoort] kleine letter (maar: Edammer kaas)

edelweiss

kleine letter, dubbel s

edelzwicker

kleine letter, met z, met ck

Edison

[prijs] hoofdletter

eega, eega's, eegaatje

dubbel e, voor vrouw én man; meervoud met apostrof;
verkleinvorm met dubbel a

eenakter

geen accenten, met k

eenaprilgrap

aaneen, geen accenten op de e's, kleine letters; 1
aprilgrap mag ook

eencellig

geen accenten

eendenkroos

met tussen-n (WB: eendekroos mag ook)

eeneiig

geen accenten, geen trema, geen streepjes

eenentwintigste-eeuws

streepje voor eeuws, verder aaneen; geen accenten

eengezinswoning

geen accenten, geen s na een

eenmalig

geen accenten

een-op-een

twee streepjes, geen accenten

een-op-eenrelatie

twee streepjes, verder aaneen, geen accenten

een-twee-drie

[meteen] twee streepjes, geen accenten

een-tweetje

met streepje, geen accenten

eenuurservice/eenuursservice

beide goed; aaneen, geen accenten op de e's; 1
uurservice/1 uursservice mag ook

eenzelfde

aaneen

eerbiedwekkend

aaneen

Eerste Kamerlid

twee hoofdletters, spatie na Eerste, verder aaneen

eerste kerstdag, eerste paasdag

kleine letters (maar: Kerstmis, Pasen) (WB: Eerste
Kerstdag, Eerste Paasdag)

eerstesteenlegging

aaneen

egards

geen accent

EHBO'er

vier hoofdletters, met apostrof

eigen maken, zich iets -

losse woorden

eigenvuurincident

één woord

eikenboom

met tussen-n (WB: eikeboom mag ook)

eikenhouten

twee keer e+n (WB: eikehouten mag ook)

elan

geen accent

Eldorado

[eigennaam van mythisch land] hoofdletter

eldorado

[ideaal oord] kleine letter

electoraat

met c

élégance

twee accenten

elektra

met k

elektrificeren

eerst k, dan c

elektricien

eerst k, dan c, geen trema

elektriciteit

eerst k, dan c

elektrisch

met k

elektriseren

eerst k, dan s

elektrocuteren

eerst k, dan c

elektronica

eerst k, dan c

elfenbankje

met f, met tussen-n

elfendertigst (op zijn -)

aaneen, met f, niet z'n maar zijn

elixer, elixir

één l

elleboog

geen tussen-n

ellips, elliptisch

dubbel l

eloquent

met qu

elusief, elusieve

geen accent, verbogen vorm met v

email

[stofnaam: soort glazuur] aaneen, geen le na de l

e-mail

[elektronische post] kleine letter, met streepje

e-mailbericht

kleine letter, met streepje, verder aaneen

e-mailen, e-mailde, ge-e-maild

[mail sturen] kleine letter, streepje na de e; voltooid
deelwoord met streepje na ge

emaillen

[van email] dubbel l, met n

emballage

met e

emfase

met f, met s

emfatisch

met f

emfyseem

met fy

éminence grise

twee woorden, met accent aigu

empanada, empanada's

één n; meervoud met apostrof

employé, employés

[medewerker] accent aigu op laatste e; meervoud zonder
apostrof

employee, employees

[medewerkster] dubbel e, geen accent; meervoud zonder
apostrof

enakskind

kleine letter, met ks

en bloc

twee woorden, met c

encefalogram

met c, met f

en dépôt

twee woorden, accent aigu op de e, accent circonflexe op
de o (maar: depot)

en détail

twee woorden, accent aigu op de e (maar: detail)

Endlösung

hoofdletter, umlaut op de o

endocrien

met c

energieverslindend

aaneen

Engelandvaarder

hoofdletter, aaneen

engelenrei

[koor van engelen] korte ei

Engels

hoofdletter

enigszins

met s voor de z

en masse

twee woorden, Franse spelling

en passant

twee woorden

en plein public

drie woorden, korte ei, met c

enquête

accent circonflexe op tweede e

enquêteren, geënquêteerd

accent circonflexe op tweede e; voltooid deelwoord met
trema

ensceneren, geënsceneerd

met sc, geen accenten; voltooid deelwoord met trema

enthousiast

eerst th, dan ou, dan si

entr'acte

met apostrof

entrecote, entrecoteje

geen accent, met slot-e; verkleinvorm met je na cote

entre-deux, entre-deuxtje

met streepje; verkleinvorm met tje na x

entree

dubbel e, geen accenten

entremets, entremetstje

met ts; verkleinvorm met tje na s

entrepot

geen accenten

envelop, enveloppe

beide goed

envelopje, enveloppetje

beide goed, afhankelijk van uitspraak

enveloppenfinanciering

met tussen-n (WB: enveloppefinanciering mag ook)

enzym

met y

eoceen

[tijdperk] kleine letter (WB: Eoceen)

eolusharp

kleine letter, met e, aaneen

epicentrum

aaneen, niet: episch centrum

epoque

geen accent, met que (maar: belle époque)

equipage

geen accent

ergerniswekkend

aaneen

eronderdoor, eroverheen

aaneen

ervan uitgaan, ik ga ervan uit

ervan aaneen, uitgaan aaneen

escargots

geen accent

eschatologisch

één t

Eskimo

hoofdletter (WB: eskimo)

eskimohond

kleine letter

Eskimohut

hoofdletter (WB: eskimohut)

essayist, essaytje

met ay, geen trema of apostrof

essentieel

dubbel e na de i, geen trema

essentiële

één e na de i, trema op diezelfde e

esthetiek

met th na de s, later alleen t

estouffade

met ou, dubbel f

etablissement

geen accent, dubbel s

etagère

geen accent op eerste e, accent grave op tweede e

etappewinnaar

geen accent, geen tussen-n

et cetera

twee woorden (WB: etcetera mag ook)

ethica, ethicus

met th, met c

ethiek

met th, met k

etiket

[sticker] met k, geen te na de t

etiologie

met e, geen h na de t, met i

etiquette

[omgangsvormen] geen accent, met qu, met ette

etuitje

geen accent, met ui, geen apostrof

etymologisch

met e, geen h na de t, met y

eucalyptus

met eu, met c, met y

EU-commissaris

twee hoofdletters, met streepje, dubbel m, dubbel s

euforisch

met eu, met f

eukaryoot

met eu, met k, met y

Eurazië

één hoofdletter, aaneen, trema op laatste e

Euraziatisch

één hoofdletter, aaneen

euro, euro's, eurootje

kleine letter; meervoud met apostrof; verkleinvorm met
dubbel o

Europagezind

hoofdletter, aaneen

Europarlement

hoofdletter, aaneen

Europarlementariër

hoofdletter, aaneen, geen dubbel e, trema op laatste e

euthanasie

met th, met a na de h

ex aequo

twee woorden, met ae

excellent

met xc

excentriek

met xc

exceptioneel

met xc

excessief

met xc, dubbel s

excuustruus, excuustruzen

kleine letters, aaneen; meervoud met z

exegeet, exegese

met x

exercitie

eerst x, dan c, dan t

ex-Kamerlid

kleine letter e, met streepje, hoofdletter K

ex libris, het -

twee woorden (WB: ex-libris)

experiment

met e na de p, met i na de r

expliqueren

met qu

exploiteren

met oi

expres

[met opzet, exprestrein] één s (maar: per expresse)

exquis, exquise

met x, met qu; onverbogen vorm met slot-s (een exquis
diner); verbogen vorm met se (exquise hapjes)

extase

met x, met s (maar: ecstasy)

ex tempore, het -

twee woorden (WB: ex-tempore)

extraatje

dubbel a

extraneus, extranei

geen trema op de u/i

ex voto, de/het -

twee woorden (WB: ex-voto)

eyeopener

aaneen

ezeltje-prik

met streepje

e-zine

kleine letter, met streepje
naar boven

F
fabricaat, fabricage

met c

fabrikant

met k

face-à-main

twee streepjes, accent grave op tweede a

face to face

drie woorden

face-to-facegesprek

streepje voor en na to, verder aaneen

facsimile

met cs, geen accent (maar: fax) (WB: facsimilé mag ook)

fagottist

één g, dubbel t

faillissement

met ai, dubbel l, dubbel s

fait accompli, faits accomplis

twee woorden, dubbel c, eindigt op i; meervoud met
twee keer s

fait divers

[anekdote, nieuwtje] twee woorden, met s na de r

faits divers

[gemengde berichten] twee woorden, met s na de t, met
s na de r

faliekant

met ie

fallussymbool

aaneen, met f, dubbel l

fascinerend

met sc

fascisme, fascistisch

met sc

fascistoïde

met sc, trema op de i, geen e na de i

fauteuil

met au, met eui

faux pas

twee woorden; enkelvoud en meervoud zijn hetzelfde

fax, faxapparaat

met x (maar: facsimile)

faxen, faxte, gefaxt

vervoegde vormen met t(e), niet met ed

fecaal

geen a voor de e, met c

fecaliën

geen a voor de e, met c, één e na de i, trema op de e

feces

geen a voor de e, met c

feeëriek

drie e's, trema op derde e

feilloos

korte ei, dubbel l

felblauw, felgroen, etc.

aaneen

felomstreden

aaneen

felverlicht

aaneen

Fenicisch

hoofdletter, met e; Foenicisch mag ook

feniks

met f, geen o voor de e, met ks

fetisj, fetisjen

één t, met sj

fetisjisme, fetisjist

één t, met sj

feuilleton

met eui, dubbel l

fiasco

met c

fiche

met i, met ch

fichedoos

geen tussen-n

ficus

[plant] met c

fiducie

met c, met ie

fielt

[schurk] met t

fierljeppen

met rlj

fietsster

dubbel s

filantropisch

met f, geen h na de t

file, files, filetje

[document, rij auto's] meervoud en verkleinvorm zonder
apostrof

filet, filets, filetje

[vlees, vis] met et; meervoud met s; verkleinvorm met
één t

filet americain

twee woorden, kleine letters, geen accent

filistijnen

[belagers, naar de filistijnen (= 'kapot')] kleine letter,
één l

Filistijnen

[volk] hoofdletter, één l

film noir, films noirs

twee woorden; meervoud met twee keer s

financieel, financiële

dubbel e, geen trema; verbogen vorm met één e voor de
l, met trema

financiën

één e (met trema) na de i

fin de siècle

drie woorden, kleine letters, accent grave op tweede e

finetunen, hij finetunet, finetunede,
steeds met e na de n
gefinetuned
fiscaal, fiscus

met c

fiscaal-economisch

met streepje

fiscaaltechnisch

aaneen (WB: fiscaal-technisch)

fish-and-chips

twee streepjes, met and

fitnessen, ik fitnes, fitneste,
gefitnest

één s in vervoegde vormen, met t na de s (WB: fitness,
fitnesste, gefitnesst mag ook)

fit-o-meter

twee streepjes

flageolettist

dubbel t

flambouw

met ouw

flap-over, flap-overbord

streepje na flap, verder aaneen

flashback

aaneen

flatscreen

aaneen

flatteuze

dubbel t, met z

flauwiteit

met auw, korte ei

fleece

dubbel e, met c

fleece bodywarmer

spatie na fleece, verder aaneen

flensen, flenste, geflenst

[spek snijden, seks hebben] met t in vervoegde vormen

flenzen, flensde, geflensd

[neersmijten] met d in vervoegde vormen

flessengroen

met tussen-n (WB: flessegroen mag ook)

flexwet

kleine letter, met x

flierefluiter

geen tussen-n

flightrecorder

met ght, aaneen

flikflak

aaneen

flip-over, flip-overbord

streepje na flip, verder aaneen

floppydisk

aaneen, met k

floridawater

kleine letter, aaneen

florissant

één r, dubbel s

flottielje

dubbel t, met ie, met lj

flowerpower

aaneen

flügelhorn

kleine letter, umlaut op de u

fluitenkruid

met tussen-n (WB: fluitekruid mag ook)

fluorescerend

met e na eerste r (geen i), met c na de s

flûte

[drinkglas] accent circonflexe op de u

flux de bouche

drie woorden

flux de paroles

drie woorden, met slot-s

fly-drivevakantie

streepje na fly, verder aaneen

fly-over

met streepje

FM-frequentie

twee hoofdletters, met streepje, met qu

fobieën

met f, dubbel e, trema op tweede e

focaccia

eerst één c, dan dubbel c

focussen, focuste, gefocust

dubbel s in hele werkwoord, één s in vervoegde vormen,
met t na de s, geen ed

Foenicisch

hoofdletter, met oe; Fenicisch mag ook

foeragering

met oe

foetus, foetaal

met f, met oe

föhn

[wind, haardroger] umlaut op de o, met h

foie gras

twee woorden, met oie

fokkenmast

met tussen-n (WB: fokkemast mag ook)

follow-up

met streepje

fondue

met slot-e

fonduen, hij fonduut, fondude,
gefonduud

hele werkwoord zonder trema; tegenwoordige tijd met
dubbel u; verleden tijd met één u; voltooid deelwoord
met dubbel u (WB: fonduet, fonduede, gefondued mag
ook)

forensen/forenzen

[reizigers] beide goed

forenzen, forensde, geforensd

[reizen] met z; met sd in vervoegde vormen

formateur

[samensteller] één t

formatteren

dubbel t

forsythia

kleine letter, met y, met th

foto, foto's, fotootje

met f; meervoud met apostrof; verkleinvorm met dubbel
o

fotografen

met f

fotokopieën

met f, met k, dubbel e, trema op tweede e

fotokopiëren

met k, één e na de i, trema op de e

fotokopieerde, gefotokopieerd

met k, dubbel e, geen trema

foxterriër

kleine letter, aaneen, met x, trema op laatste e

foyer

met oy, geen accenten

frambozenrood

met tussen-n (WB: frambozerood mag ook)

framen, framede, geframed

met e na de m in vervoegde vormen

Française

[Franse vrouw] hoofdletter, c met cedille, met ai, met se

francofoon

kleine letter, twee keer f, met c

frangipane

met gi, met ane

Frans

hoofdletter

Fransman

[inwoner van Frankrijk] hoofdletter

fransman

[seizoenarbeider in Frankrijk, boekweit] kleine letter

fransoos, fransozen

kleine letter; meervoud met z

Franssprekend

hoofdletter, aaneen

frêle

accent circonflexe op eerste e

frequenteren

met qu

freudiaans

kleine letter

fricandeau

met c, met eau

fricassee

één c, dubbel s, geen accenten

friemelen

met f; wriemelen mag ook

frikadel/frikandel

beide goed

frisee

[krulandijvie] met s, dubbel e, geen accent

fronsen, fronste, gefronst

met s; t in vervoegde vormen

froufrou

aaneen, twee keer ou

frunniken

dubbel n, één k

fuchsia

kleine letter, met ch

full colour

twee woorden, met ou

fullcolourdruk

aaneen

fulltime

aaneen, geen streepje

fulltimebaan

aaneen

fysica, fysiek

met f, met y

G
gadeslaan, dat ik gadesla, dat jij
gadeslaat, dat ik gadesloeg,
gadegeslagen

aaneen

galeislaaf

één l, korte ei

galerie, galerij

één l

gallisch

[korzelig, boos] kleine letter

Gallisch

[uit Gallië] hoofdletter

gamasche

met sch

gamen, gamede, gegamed

met e na de m in vervoegde vormen

ganzenbloem

met tussen-n (WB: ganzebloem mag ook)

ganzenborden

met tussen-n (WB: ganzeborden mag ook)

ganzerik, ganzeriken

geen tussen-n; meervoud met één k

gargantuesk

kleine letter, geen trema, met k

garnalenplant

met tussen-n (WB: garnaleplant mag ook)

gazelleogen

geen tussen-n, aaneen (WB: gazellenogen mag ook)

gazeuse

eerst z, dan s

gazpacho

eerst z, dan ch

geblèr

met accent grave (WB: geblèèr mag ook)

geboorteregister

geen tussen-n (WB: geboortenregister mag ook)

gebruikmaken, gebruikmaakt(e),
gebruikgemaakt

aaneen, ook in vervoegde vormen

gecapitonneerde

met c, één p, één t, dubbel n

gechoqueerd

met ch, met qu (WB: geshockeerd mag ook)

geciseleerd

eerst c, dan s

gecraqueleerd

met c, met qu

gedaanteverwisseling

geen tussen-n

gedachte-exercitie

geen tussen-n, met streepje (WB: gedachtenexercitie
mag ook)

gedachtegang

geen tussen-n (WB: gedachtengang mag ook)

gedachtegoed

geen tussen-n (WB: gedachtengoed mag ook)

gedachtespinsel

geen tussen-n (WB: gedachtenspinsel mag ook)

gedeisd

korte ei, met sd

gedijen, gedijde, gedijd

lange ij, één d in vervoegde vormen

geel-blauw

[deels geel, deels blauw] met streepje

geëikel

trema op tweede e, korte ei

ge-e-maild

twee streepjes, geen ed (zie ook e-mailen)

geenszins

met s voor de z

geestverruimend

aaneen

geëtter

trema op tweede e

gegrild

[geroosterd] één l voor de d (WB: gegrilld mag ook)

geheibei

[gekrakeel] twee keer korte ei

geigerteller

kleine letter, korte ei

geheid

[zeker] korte ei

gejeremieer

geen trema

gekonfijt, gekonfijte

met k, lange ij, één t

gelach

[het lachen] met ch

gelag

[in: een hard -, het - betalen] met g

gelagkamer

met g

geldverslindend

aaneen

geleiden

korte ei

gelogenstraft

één o, met g, met t

geloochend

dubbel o, met ch

gelouterd

met ou

gemêleerd

accent circonflexe op tweede e, één l

gênant

accent circonflexe op de e (WB: genant mag ook)

gêne

accent circonflexe op de e

generatie x

[generatie die eind twintigste eeuw de arbeidsmarkt
betrad] kleine letters

generen

geen accent

geneugten

met g

geobsedeerd

met bs, geen trema

gepavoiseerd

met oi

gepiercet, gepiercete

met c, met e voor de t

gerant

geen accent

gerechtelijk

geen r voor de l

gerenommeerd

één n, dubbel m

gereplyd

met yd

geriefelijk/gerieflijk

beide goed

gerstebier, gerstekorrel

geen tussen-n

geruchtmakend

aaneen

gestres

[al dat gestres!] één s (WB: gestress mag ook)

gestrest

twee keer één s (WB: gestresst mag ook)

getto

geen h

geuzelambiek

kleine letters, geen tussen-n, aaneen

gevlei

[mooipraterij] korte ei

gevlij

[in in het gevlij komen] lange ij

gewauwel

met au

gewelddadig

dubbel d

gewijd, gewijde

[heilig, gezegend] lange ij

gezamenlijk

met n voor de l

gezindte

met dt

gezwind

met d

gideonsbende

kleine letter

gij hadt, gij vondt

met dt

gletsjer

kleine letter, met sj

glamourfoto

met ou, aaneen

glas in lood

drie woorden

glas-in-loodraam

streepjes na glas en na in, verder aaneen

glooiing

dubbel i, geen trema

glühwein

kleine letter, umlaut op de u, met h, korte ei

godverloochenend

kleine letter, aaneen, met ch

godzijdank

kleine letter, aaneen

goed beschouwd

twee woorden

Goede Vrijdag

twee hoofdletters

goedgeïnformeerd

aaneen, trema op de i

goedheilig man

twee woorden (WB: goedheiligman)

goedlopend

aaneen

goelag

twee keer g, met oe

gonorroe

één n, dubbel r, geen h na de r, met oe

goochelen

[trucs uithalen] dubbel o, met ch

goochemerd

dubbel o, met ch, met d

googelen, googelde, gegoogeld

[via Google zoeken] kleine letter, dubbel oo, met g; el in
vervoegde vormen (WB: googlen, googlede, gegoogled
mag ook)

gooi-en-smijtfilm

streepje voor en na en, verder aaneen

gorilla

één r, dubbel l

Gorinchemmer

hoofdletter, met inch, dubbel m

gotiek

kleine letter, geen h na de t

gotisch

[kunststijl] kleine letter, geen h na de t

Gotisch

[taal] hoofdletter, geen h na de t

gouache

[schildertechniek; soort schilderij] met ou en che

goudenmedaillewinnaar

aaneen, slot-n na goude, geen tussen-n

gouverneur

kleine letter, met ou

graffiti

dubbel f, één t

grand café, grand cafés

twee woorden, accent aigu op de e; meervoud met s na
café (WB: grands cafés mag ook)

grand cru, grand cru's

twee woorden; meervoud met apostrof + s na cru (WB:
grands cru's mag ook)

grande dame, grandes dames

twee woorden; meervoud met twee keer s

grand old man, grand old men

drie woorden

grand prix, grands prix

twee woorden; meervoud met s na grand (WB: grand
prixs mag ook)

grand-prixtoernooi

streepje na grand, verder aaneen

grand slam, grand slams

twee woorden; meervoud met s na slam

grandslamtoernooi

aaneen

gratuit, gratuite

met ui, geen trema

gratuïteit

trema op eerste i

grensoverschrijdend,
grensverleggend

aaneen

grenzeloos

geen tussen-n (WB: grenzenloos ('zonder grenzen') mag
ook)

grijswit

[vuilwit] aaneen

grijs-wit

[grijs met wit] streepje

grijszwart

[lichtzwart] aaneen

grijs-zwart

[grijs met zwart] streepje

grind

met d (WB: grint mag ook)

grinniken

dubbel n, één k

grizzly, grizzlybeer

kleine letter, dubbel z, met y

groentesoep

geen tussen-n (WB: groentensoep mag ook)

grof, grove, grover

verbogen vormen met één v

Groot-Brittannië

twee hoofdletters, met streepje, dubbel t, dubbel n,
trema op de e

Groot-Brittanniës

[van Groot-Brittannië] twee hoofdletters, met streepje,
dubbel t, dubbel n, trema op de e, s eraan vast

grootseminarie

aaneen

grootte

[formaat, omvang] dubbel o, dubbel t

Grote Beer

[sterrenbeeld] hoofdletters

groteletterboek, grotemensentaal

aaneen

grotestadsleven, grotestedenbeleid

aaneen

gründlichkeit

kleine letter, umlaut op de u

gruttenbrij

met tussen-n, lange ij

gruyère

kleine letter, met uy, accent grave op eerste e

g-sleutel

kleine letter, met streepje

gsm, gsm'etje

kleine letters, geen punten; verkleinvorm met apostrof,
geen dubbel m

guacamole

met gua, dan ca

guerrillaoorlog

dubbel r, dubbel l, aaneen

guichelheil

eerst g, dan ch

Guinees biggetje, Guinese biggetjes hoofdletter G, dan ui; met s in verbogen vorm
guirlandes

met ui

Guldensporenslag

hoofdletter, aaneen

guppy, guppy's

kleine letter, met y; meervoud met apostrof (niet
guppies)

gynaecoloog

met y, met ae, met c

gyros

[vlees] met y

gyroscoop

met y, met c
naar boven

H
haantje-de-voorste

twee streepjes

haarlemmerolie

kleine letter, aaneen

haasje-over

met streepje

haastje-repje

met t na de s, één streepje

haatdragend

aaneen

habijt

één b, lange ij

hachee

met ch, dubbel e, geen accent

hacker

met a, met ck

halfanalfabeet

aaneen

halfeen, halftwee, etc.

aaneen (WB: half een, etc.)

half-en-half

twee streepjes

halfjaar

aaneen (WB: half jaar)

halfjaarcijfers

aaneen

halflang

aaneen

halfleeg

aaneen

halfluid

aaneen

halfnatuurlijk

aaneen

half-om-half

twee streepjes

half ontblote

twee woorden, geen dubbel o of dubbel t

halfuur

aaneen (WB: half uur)

halfvergeten

aaneen

halfwaardetijd

aaneen, geen tussen-n

halsoverkop

aaneen

halsreikend

korte ei

halsstarrig

dubbel s

handenwrijvend

aaneen

hanenkam

[in alle betekenissen] met tussen-n (WB: hanekam mag
ook)

hannesen

dubbel n, één s

hans-en-grietjehuis

kleine letters, streepje voor en na en, verder aaneen

Hanzestad

hoofdletter, geen tussen-n

hard-boiled

met streepje

hardcourt

aaneen

harddisk

aaneen, met k

harddrug

aaneen

hardvochtig

met d na de r

harrypotterbril

aaneen, kleine letters

hartenkreet

met tussen-n (WB: hartekreet mag ook)

hartenlap

met tussen-n (WB: hartelap mag ook)

hartenlust, naar -

met tussen-n (WB: hartelust mag ook)

hartenpijn

met tussen-n (WB: hartepijn mag ook)

hartgrondig

met t na de r

hartstikke

met t na de r

hartverheffend, hartverscheurend,
hartverwarmend

aaneen

hasjiesj

twee keer sj, met ie

hateenheid

aaneen (geen streepje), kleine letters

hautain, hautaine

eerst au, dan ai

haute couture

twee woorden

haute-couturewinkel

streepje na haute, verder aaneen

Havana

[hoofdstad van Cuba] hoofdletter, één n

havanna

[sigaar] kleine letter, dubbel n

havenot

[iemand zonder bezit] aaneen (WB: have-not)

havik, haviken

meervoud met één k

havo 4-leerling

spatie na havo, streepje na 4 (WB: havo-4-leerling)

havoër

kleine letters, trema op de e (WB: havo'er)

havoleerling

kleine letters, aaneen (WB: havo-leerling)

hawaïhemd

kleine letter, één i, trema op de i, aaneen

hazenlip

met tussen-n (WB: hazelip mag ook)

hazenoor

met tussen-n (WB: hazeoor mag ook)

hazenpad

met tussen-n (WB: hazepad mag ook)

hazewind, hazewindhond

geen tussen-n

hbo'er

kleine letters, met apostrof

heaoër

kleine letters, trema op tweede e (WB: heao'er)

hectiek, hectisch

met c

heden ten dage

drie woorden, slot-n in heden en ten

heen-en-weer

[in het heen-en-weer krijgen; ook 'veerpont'] twee
streepjes

heg noch steg

twee keer g, ch in noch

heidebloem

korte ei, geen tussen-n

heiig

dubbel i, geen trema

heintjedavidseffect

kleine letters, aaneen

helderklinkend

aaneen

helikopterview

met k, aaneen, geen u voor de w

hellehond

geen tussen-n

hellevuur

geen tussen-n

hemelbestormend

aaneen

hemelschreiend, hemeltergend

aaneen

Hemelvaart

hoofdletter

Hemelvaartsdag

hoofdletter

hepatitis

kleine letter, met a na de p, met i voor de s

hepatitis B-injectie

spatie na hepatitis, streepje na B (WB: hepatitis-Binjectie)

herculesarbeid

kleine letter

herenboer

met tussen-n (WB: hereboer mag ook)

herinnering

twee keer één r, dubbel n

hermeneutiek

kleine letter, met eu, geen h na de t

hermesstaf

kleine letter

hermetisch

geen h na de t

heus, heuse

met s in verbogen vorm

hexakosioihexekontahexafobie

[angst voor het getal 666] drie keer x, twee keer k; eerst
hexa, dan hexe, dan hexa

Hezbollahstrijder

hoofdletter, met z, met h na de a, aaneen

hiëroglief/hiëroglyfe,
hiërogliefen/hiëroglyfen

beide goed (met glief of met glyfe); trema op eerste e;
meervoud met f

hier te lande

drie woorden, geen slot-n'en

hifiapparatuur

aaneen

hightechindustrie

aaneen

hijacken, hijackte, gehijackt

[kapen] aaneen, geen gh na de i

Hilversummer

hoofdletter, dubbel m (maar: Bussumer, Dokkumer)

hindekalf

geen tussen-n

hink-stap-sprong

twee streepjes

hinniken

dubbel n, één k

Hitler-Duitsland

twee hoofdletters, met streepje

Hitlergroet

hoofdletter, aaneen

hitleriaans

kleine letter

hitlersnor

kleine letter

hiv-virus/hivvirus

beide goed; kleine letters (WB: alleen hiv-virus)

hobby, hobby's

met y; meervoud met y en apostrof

hocus pocus

twee woorden, twee keer c

hoelang, tot -

aaneen

hoeraatje

dubbel a

hoever

[in welke mate] aaneen

hogedrukgebied

aaneen

hogesnelheidstrein

aaneen

hole-in-one

twee streepjes

Hollandermop

hoofdletter

homeopathie

met eo na de m, met th

hommeles

één l, met es

homo-erotisch

met streepje

homonymie

eerst y, dan ie

homoseksueel

aaneen, met ks

hondenkop, hondenkoptrein

met tussen-n (WB: hondekop, hondekoptrein mag ook)

hooimijt

[hooiberg] lange ij, met t

hopelijk

geen tussen-n

horecagelegenheden

aaneen

horendol/hoorndol

beide goed

hors-d'oeuvre, hors-d'oeuvres

streepje na hors, apostrof na de d, met oeu; meervoud
met slot-s

hotellerie

geen accent op de o, dubbel l

houdiniact

[act als van Houdini] kleine letter, aaneen, met c

houtje-touwtjejas

streepje na houtje, verder aaneen, met w na tweede ou

houweel

met ou

hts'er

kleine letters, met apostrof

huis-aan-huisblad

streepjes na huis en na aan, verder aaneen

huisje-boompje-beestje

twee streepjes

huis-tuin-en-keukenmiddel

streepje na huis, tuin en en; verder aaneen

huiswaarts

met t na de r

huiveringwekkend

aaneen

hulpbehoevend

aaneen

humaninterestverhaal

aaneen

humanresourcesmanagement

aaneen (WB: human-resourcesmanagement mag ook)

hunebed

één n, geen tussen-n

hutjemutje

aaneen, twee keer t

hüttenkäse

kleine letter, met n na eerste e, umlaut op de u en op de
a

hyacint

eerst y, dan i, met c, geen h na de t

hybrideauto

eerst y, dan i, aaneen (WB: hybride-auto)

hygiëne

eerst y, dan i, trema op eerste e

hypen, hypete, gehypet

met pe en t in vervoegde vormen

hypocrisie

met y, met c, met s

hypofyse

twee keer y

hysterie

met y, geen h na de t
naar boven

I

i-bankieren, i-bankierde, ge-ibankierd

kleine letter, streepje na de i, streepje na ge in het
voltooid deelwoord

icoon

met c

ichtyosaurus

met ch, geen h na de t, met yo

ICT-bedrijf

met hoofdletters en streepje (WB: ict-bedrijf mag ook

ICT'er

met hoofdletters en apostrof (WB: ict'er mag ook)

id-baan

kleine letters, met streepje (maar: ID-kaart)

ideëel, ideële

drie e's, trema op tweede e; dubbel e in verbogen vorm,
trema op tweede e

ideeëloos

drie e's, trema op laatste e, geen tussen-n (WB:
ideeënloos mag ook)

ideeënroman

drie e's, trema op laatste e, met tussen-n

idee-fixe

dubbel e, geen accent, met streepje, met e na de x

ID-kaart

hoofdletters, met streepje (maar: id-baan)

idylle, idyllisch

eerst i, dan y, dubbel l

iets fris, iets logisch, etc.

geen apostrof

iezegrim

met ie, met z

i-grec

met i, met streepje, geen accent, geen que na de c

ijlings

één l

ijscoupe

met slot-e, geen accent

ijselijk

lange ij, één s

ijs- en ijskoud

één streepje, twee spaties

ijs en weder dienende

vier woorden, lange ij, niet eis

ijstijd

kleine letter

ijzingwekkend

aaneen

ik-figuur

met streepje

illegaal

dubbel l, één g

illusoir

dubbel l, één s, met oi

illuster

dubbel l

imagebuilding

aaneen

i-mode

kleine letter, met streepje

impardonnabel

dubbel n

impresariaat, impresario

één s

in allen dele

slot-n na alle

in allerijl

spatie na in, verder aaneen, lange ij

in arren moede

drie woorden, slot-n na arre

Incarijk

hoofdletter, met c, aaneen

incluis

met c

indiaan

kleine letter

indigoblauw

aaneen

indruisen, druiste in, ingedruist

met s, vervoegde vormen met t

infarct

met c

infectie

met c

inflatoir

één t, met oi

ing.

[ingenieur (hbo)] kleine letters, met punt

ingebrekestelling

aaneen

in gebruik nemen

drie woorden

ingebruikneming

aaneen

in genen dele

drie woorden, slot-n na gene

ingezondenbrievenschrijver

aaneen

in groten getale

slot-n na grote

in groteren getale

slot-n na grotere

inhechtenisneming

aaneen

in koelen bloede

slot-n na koele

in levenden lijve

slot-n na levende

inlineskaten

aaneen

inopportuun

aaneen, twee keer o, dubbel p

insect

met c

insectenetend

aaneen, met c

insigne

met gn

in spe

twee woorden, geen accent (WB: in spé mag ook)

inspecteur-generaal

met streepje

instore

aaneen

intact

aaneen, met c

integraal

geen r voor de g

integratie, integreren

geen r voor de g

intellectuele

dubbel l

intelligentsia

dubbel l, met s na laatste t

intercity, intercity's

kleine letter; meervoud met apostrof na de y\

interessant

één r, dubbel s

interimjob

aaneen

interim-manager

met streepje

interimwerk

aaneen

interlokaal

met k

intermezzo, intermezzo's,
intermezzootje

dubbel z; meervoud met apostrof; verkleinvorm met
dubbel o

internet

kleine letter

internetadres, internetprovider, etc. aaneen
interview

geen u voor de w

introducé

[geïntroduceerde persoon] accent aigu op de e

introducee

[geïntroduceerde vrouw] dubbel e, geen accent

Inuit

hoofdletter, geen trema

invalidenwagen

met tussen-n

invité

[uitgenodigde persoon] accent aigu op de e

invitee

[uitgenodigde vrouw] dubbel e, geen accent

in-vitrofertilisatie

streepje na in, verder aaneen

invrijheidsstelling/invrijheidstelling beide goed (WB: alleen invrijheidstelling)
inwerkingstelling, inwerkingtreding aaneen
inzichtgevend

aaneen

in zoverre

twee woorden

IQ-test

hoofdletters, met streepje

ir.

[ingenieur (academisch)] kleine letter, met punt

Irish coffee

hoofdletter, twee woorden, met sh, met c, dubbel e

italiaan

[Italiaans restaurant] kleine letter

IT'er

hoofdletters, met apostrof

ivf-behandeling

kleine letters, met streepje

ivorentorenhouding

aaneen
naar boven

J
jacket

[op een tand] met ck

jack russell

kleine letters, twee woorden, met ck, dubbel s, dubbel l

jackrussellterriër

kleine letters, aaneen, trema op laatste e

jacquet

[pandjesjas] met cqu

jak

[rund] met j

jaknikken

[geen mening hebben] aaneen (WB: ja knikken)

ja knikken

[bevestigend knikken] twee woorden

jaknikker

aaneen (WB: ja-knikker)

jakobskruiskruid

kleine letter, met k

jakobsladder

kleine letter, met k

jakobsschelp, jakobsstaf

kleine letter, met k, dubbel s

jaloezie

[afgunst; zonwering] met oe, met z

jalousie de métier

drie woorden, met ou, met s, accent aigu op de e na de
m, eindigt op ier (maar: jaloezie, metier)

James Bondfilm

twee hoofdletters, spatie na James, verder aaneen

jammer genoeg

twee woorden

janboerenfluitjes (op z'n -)

kleine letter, aaneen, niet zijn maar z'n

ja-neevraag

streepje na ja, verder aaneen (WB: ja-nee-vraag)

Jan en alleman

drie woorden, hoofdletter J

jan-in-de-zak

kleine letters, drie streepjes

janklaassen

[sullig iemand] kleine letter, aaneen (WB: jan klaassen)

janplezier

kleine letter, aaneen

jansaliegeest

kleine letter, aaneen

jantje-van-leiden

kleine letters, twee streepjes

januskop

kleine letter

jan-van-gent

kleine letters, twee streepjes

jap

kleine letter

Japanner

[inwoner van Japan] hoofdletter

japanner

[auto, restaurant] kleine letter

jarige job, jarige jet, jarig jetje

kleine letters, twee woorden

jarretel/jarretelle

beide goed

jarretelgordel/jarretellengordel

beide goed (WB: jarretellegordel mag ook)

jasje-dasje

met streepje

javamens

kleine letter, aaneen (WB: Javamens mag ook)

jazzzanger

aaneen, drievoudige z (WB: jazz-zanger)

jeetjemina

aaneen

jenaplanschool

kleine letter, aaneen

jeremiëren

één e na de i, trema op de e

jeremieerde, gejeremieerd

dubbel e, geen trema

jeroenboschachtig

kleine letters, met sch, aaneen

jetskiër

aaneen, trema

jeu-de-boulen, jeu-de-boulde,
gejeu-de-bould

streepje voor en na de; geen e na de l in vervoegde
vormen

jeu de boules

drie woorden, met j, met eu, met les

jeu-de-boulesbaan

streepje voor en na de, verder aaneen

jeuïg

trema op de i

jé van hét

drie woorden; twee keer accent aigu als het benadrukt
moet worden

jezuïet

kleine letter, trema op de i

Jezusbeeld

hoofdletter, aaneen

jezusfreak

kleine letter, aaneen

jihad

kleine letter, met j, één a

jij-bak

met streepje

jijen en jouen

geen apostrof, geen w na de u

jip-en-janneketaal

kleine letters, streepje voor en na en, verder aaneen

jiujitsu

aaneen (WB: jiu-jitsu)

jobstijding

kleine letter

jodenfooi

kleine letter

Jodenvraagstuk

hoofdletter

joie de vivre

drie woorden, met oie

jojoën, jojode, gejojood

trema op de e; dubbel o in voltooid deelwoord

jokkebrok

geen tussen-n

jood

[aanhanger van het joodse geloof] kleine letter

Jood

[lid van het Joodse volk] hoofdletter

jordaanzanger

kleine letter, aaneen

joule

kleine letter

journaille

met ou, met ill

jozefshuwelijk

[huwelijk met vrijwillige seksuele onthouding] kleine
letter, aaneen

judasstreek

kleine letter, aaneen

judoën, judode, gejudood

trema op de e; dubbel o in voltooid deelwoord

juffertje-in-'t-groen

drie streepjes, 't, niet: het

jugendstil

kleine letter

juichen, juichte, gejuicht

met t in vervoegde vormen

jumbojet

aaneen

jump-'n-jivemuziek

streepje voor en na 'n, verder aaneen

junkfood

aaneen

juryuitspraak

met y, aaneen

jus d'orange

spatie na jus, apostrof na de d, geen spatie na d'

Jut en Jul

twee keer hoofdletter J, drie woorden

juttepeer

geen tussen-n
naar boven

K
kaardenbol

met tussen-n (WB: kaardebol mag ook)

kadetje

[broodje] met k

kaduuk

twee keer k, dubbel u

kafka-achtig

kleine letter, met streepje (WB: Kafka-achtig)

kafkaësk

kleine letter, trema op de e

kafkaiaans

kleine letter, geen trema

kaïnsteken

kleine letter, trema op de i

kakadoris

twee keer ka, met is

kaketoe

twee keer één k, met e na tweede k, met oe

kakibroek

eerst ka, dan ki, geen h, aaneen

kakofonie

met een o na de tweede k

kalligrafieën

met k, dubbel l, dubbel e, trema op laatste e

Kamerlid

hoofdletter

kangoeroe

twee keer oe

Kaninefaat

hoofdletter, twee keer één n

kanoën, kanode, gekanood

trema op de e; dubbel o in voltooid deelwoord

kant-en-klaar

twee streepjes

kant-en-klaarmaaltijd

streepje voor en na en, verder aaneen

kantje boord

twee woorden

kantklosster

dubbel s

kanunniken

één n na de a, dubbel n na de u, één k na de i

kapittelen

één p, dubbel t

kapseizen, kapseisde, gekapseisd

korte ei, met s na de p, met z na de ei; vervoegde
vormen met sd

kapsones

met k, met es

kapucijn

[monnik] met k, één p, met c na de u, lange ij

kapucijner

[peulvrucht] met k, één p, met c na de u, lange ij

kapucijneraap, kapucijnaap

aaneen; zie verder kapucijn

kapucijner monnik

twee woorden; zie verder kapucijner

karamel

met k

karamelliseren

met k, dubbel l, met s (WB: karameliseren mag ook)

karbonaadje

dubbel a, met d

karbouw

met ou, met slot-w

karekiet

één r, met e na de r

karikatuur

twee keer een k

karmelietes

[non] kleine letter, één l, met ie

Karolingisch

hoofdletter

kartel

[alle betekenissen] met k, geen accent

karwei

[werk] korte ei

karwij, karwijzaad

[plant, kruid] lange ij

kasjmier

kleine letter, met sj, met ie

kasserol

met k, dubbel s, geen e na de l (kastrol mag ook)

kassière

met k, met a, dubbel s, accent grave op eerste e;
caissière mag ook

kastijden, kastijdde, gekastijd

lange ij; dubbel d in verleden tijd

kasuaris

met k

katalysator

met k, met y

kat-en-muisspel

streepje voor en na en, aaneen

katenspek

met tussen-n

katheder

[spreekgestoelte] met k, met h na de t, met d

katheter

[buis] met k, met h na eerste t

kattebelletje

[briefje] geen tussen-n

kattendoorn/kattendoren

beide goed; met tussen-n (WB: kattedoorn/kattedoren
mag ook)

kattenkop

[alle betekenissen] aaneen (WB: kattekop mag ook)

kattenkruid

met tussen-n (WB: kattekruid mag ook)

kattenstaart

[alle betekenissen] met tussen-n (WB: kattestaart mag
ook)

keel-, neus- en oorarts

één komma, twee streepjes, drie spaties (WB: keel-neusen-oorarts)

keeper

[doelman] dubbel e

keilbout

korte ei, met ou

kelner

één l

Kelt, Kelten

hoofdletter

keltenkruis

kleine letter, met tussen-n

Keltisch kruis

hoofdletter, twee woorden

keltistiek

kleine letter

kennismaken, dat hij kennismaakte,
aaneen
kennisgemaakt
kennisnemen, dat hij ervan
kennisnam, kennisgenomen

aaneen

kentaur

met k, met au; centaur mag ook

keper (op de - beschouwd)

één e

keramisch

met k; ceramisch mag ook

kerkenraad

met tussen-n (WB: kerkeraad mag ook)

Kerklatijn

hoofdletter, aaneen

kerst

kleine letter (maar: Kerstmis) (WB: Kerst)

Kerstman

hoofdletter

Kerstmis

hoofdletter (maar: kerst, eerste/tweede kerstdag)

kerstpakketten

kleine letter, dubbel k, dubbel t

keukengerei

korte ei

kielekiele

aaneen

kievieten/kieviten

beide goed; één t

kilometerslang, kilometerslange

aaneen

kilowatt, kilowattuur

aaneen, kleine letters

kip-of-eivraag

streepjes na kip en na of, verder aaneen

kippendrift

met tussen-n (WB: kippedrift mag ook)

kippenragout

met tussen-n, geen accenten (WB: kipperagout mag ook)

kittelorig

dubbel t, één l

klandizie

met k, eerst i, dan z, dan ie

klassiek Arabisch

twee woorden, alleen Arabisch met hoofdletter

klassiek-romantisch

met streepje

klavecimbel

eerst k, dan c

klavecinist

eerst k, dan c

kleiig

dubbel i, geen trema

kleinbehuisd

aaneen, met d

kleinerdanteken

aaneen (WB: kleiner-dan-teken mag ook)

kleinetertstoonladder

aaneen

klepzeiker

korte ei

klerelijer

geen tussen-n, lange ij geen d na de ij

klessebessen, klessebeste,
geklessebest

geen tussen-n

kletsmeier

korte ei

kleurgevend

aaneen

kleurrijk

dubbel r, korte ei

klip-en-klaar

met streepjes

klokgebeier

korte ei

klysma

met k, met y

knäckebröd

umlaut op de a en op de o, met ck, met d

knarsetanden

geen tussen-n (maar: tandenknarsen)

kneippkuur

kleine letter, korte ei, dubbel p

knickerbocker

met kn, twee keer ck

knieën

dubbel e, trema op tweede e

knock-out

streepje

knowhow

aaneen

koddebeier

geen tussen-n, korte ei

koeioneren

met o na de i, dan één n

koekenpan

met tussen-n (WB: koekepan mag ook)

koek-en-zopie

twee streepjes, zopie met z, één o

koeliearbeid

met k, met ie, aaneen

kokendheet

aaneen

koket

twee keer k

kokkerd

met d

kokos

twee keer k

kokosmakron

drie keer k, drie keer één o (Van Dale, WB:
kokosmakroon mag ook)

kolibrie

eerst i, dan ie

kolokwint

[plant] met k, dan kw

kolossaal

één l, dubbel s

komediant, komedie

met k (maar: comédienne)

komijnekaas

lange ij, geen tussen-n

komodovaraan

kleine letter, met k, aaneen

Koninginnedag

hoofdletter, geen tussen-n

koninginnenpage

[vlinder] kleine letter, met tussen-n (WB:
koninginnepage mag ook)

koninginnensoep

kleine letter, met tussen-n (WB: koninginnesoep mag
ook)

konterfeitsel

met k, korte ei

konvooi

met k

koosjer

met k, dubbel o, met sj

kopieën

met k, dubbel e, trema op tweede e

kopiëren

met k, één e na de i, trema op de e

kopieerde, gekopieerd

met k, dubbel e, geen trema

kopiist

met k, dubbel i, geen trema

kopij

met k, lange ij (maar: copyright, copywriter)

kop-van-jut

[alle betekenissen] twee streepjes, kleine letters (WB:
kop van Jut ('zondebok'), kop-van-jut ('kermisattractie'))

kordon

[afzetting, kring] met k (maar: cordon bleu, cordon
sanitaire)

kornet

[blaasinstrument] met k

korset

met k (maar: corselet)

kortetermijngeheugen,
kortetermijnrente, etc.

aaneen

kort geding

twee woorden

kortgeleden

aaneen

kosmos

met k

kosteloos

geen tussen-n (WB: ook kostenloos)

kostendekkend

aaneen

kotelet

met k, geen accent, geen te na de slot-t

kousenband

met tussen-n (WB: kouseband mag ook)

kozak

[militair] kleine letter, met z

Kozak

[lid van het Kozakkenvolk] hoofdletter

kozakkendans

kleine letter, met tussen-n

krabben, krabde, gekrabd

d in verleden tijd en het voltooid deelwoord

krabbenscheer

met tussen-n (WB: krabbescheer mag ook)

krankjorum

aaneen, met u

kransen

met s

krediet

met k (maar: crediteren, crediteur)

kredietkaart

met k; creditcard of creditkaart mag ook

kreukherstellend

aaneen

kriskras

geen streepje

kristallijnen

dubbel l, lange ij, met slot-n

kritiek, kritisch

met k (maar: criticus, criticaster)

kroket

[snack] twee keer k

krokodillentranen

met tussen-n

krokus

twee keer k

krokusvakantie

kleine letter, drie keer k

kruid

[plant, specerij] met d

kruidje-roer-mij-niet

drie streepjes, niet me maar mij

kruisen, kruiste, gekruist

met t in vervoegde vormen

kruit

[munitie, bijv. in je kruit verschieten] met t

kruitvat

met t (maar: drogisterij Kruidvat)

krypton

met k, met y (maar: cryptisch, cryptogram)

kunstlievend

aaneen

kurkentrekker

met tussen-n (WB: kurketrekker mag ook)

kwantificeren

met kw, met c

kwantumkorting

met kw, aaneen

kwantumfysica, kwantummechanica

met kw, aaneen (WB: quantumfysica,
quantummechanica mag ook)

kwarktaart

met kw

kwarteeuw

aaneen

kwartoformaat

met kw, aaneen

kwartshorloge

met kw, met ts, aaneen

kwintessens

met kw, dubbel s

kwitantie

met kw

kynoloog

[hondenexpert] met y
naar boven

L
la, la's, laatje

meervoud met apostrof; verkleinvorm met dubbel a, met
t

laagopgeleid

aaneen, korte ei

laatmiddeleeuws

aaneen, kleine letter

laatnegentiende-eeuws

streepje voor eeuws, verder aaneen

labrador

[hond] kleine letter

labyrint

eerst y, dan i, geen h na de t

lach-of-ik-schietshow

drie streepjes, verder aaneen

laconiek

met c na de a

lacune

[gat] met c

ladekast

geen tussen-n (WB: ladenkast mag ook)

lagedrukgebied

aaneen

lagune

[kustmeer] met g

laisser aller

met er (niet ez), twee woorden, geen streepje

laisser faire

met er (niet ez), twee woorden, geen streepje

lambrisering

met s

lamprei

korte ei

landauer

kleine letter, met au, geen w

landouw

met ou, met w

langetermijnbeleid,
langetermijnplanning, etc.

aaneen

langgewenst

aaneen

langlopend

aaneen

langoest

[hoornkreeft] met oe

langoustine

[kleine kreeft] met ou

languissant

met g, met ui, geen trema, dubbel s

langverbeide

aaneen, korte ei, één d

langzaamaan

aaneen

langzaamaanactie

aaneen

lapzwans

met z

larmoyant

met oy

larvenstadium

met tussen-n (WB: larvestadium mag ook)

lasagne

met gn, met e na de n

lascieve

met sc, met v

lastigvallen

aaneen

Latijns-Amerika, Latijns-Amerikaans met streepje, twee hoofdletters
latrelatie

kleine letters, aaneen

laweit

[lawaai] korte ei

lay-out, lay-outen

met streepje

lay-outte, gelay-out

met streepje; dubbel t in verleden tijd

lcd-scherm

kleine letters, met streepje

leaseauto

aaneen, met e na de s (WB: lease-auto)

leasen, ik lease, jij leaset,
met e na de s in vervoegde vormen; d en t beide goed in
leasede/leasete, geleased/geleaset verleden tijd (WB: leaste/leasde, geleast/geleasd)
leeuwendeel

met tussen-n (WB: leeuwedeel mag ook)

leeuweriken

één k

leiboom

korte ei

leidraad

korte ei, één d

leien, van een - dakje

korte ei, met -en

leisteen

korte ei

lekenbroeder

met tussen-n

Lelystatter

dubbel t

lemmeten

dubbel m, één t

lendenbiefstuk

met tussen-n (WB: lendebiefstuk mag ook)

lendendoek

met tussen-n (WB: lendedoek mag ook)

lenteachtig

aaneen

leukemie

met eu, dan e

levercirrose

[verschrompeling van de lever] met c, dubbel r

libellennet

met tussen-n (WB: libellenet mag ook)

liberaal-democratisch

met streepje

licentie

eerst c, dan t

lichtdoorlatend

aaneen

lichtgewapend

aaneen

Lieve-Heer

twee hoofdletters, met streepje

lieveheersbeestje

kleine letters, aaneen

lievemoederen (daar helpt geen aan)

aaneen

lievevrouwebedstro

aaneen, kleine letters, geen tussen-n

lightrail

aaneen

light verse

twee woorden

lijdzaam

lange ij

lijzeil

eerste lange ij, dan korte ei

likkepot

geen tussen-n

lik-op-stukbeleid

twee streepjes, verder aaneen

limerick

één m, met ck

lindeboom

geen tussen-n (WB: lindenboom mag ook)

liniaal

met i na de n

linkerdijbeen

aaneen

linkermiddenvelder

aaneen

links-extremistisch

met streepje

linksgeoriënteerd

aaneen, trema op de e na de i

links-liberaal

met streepje

links-radicaal

met streepje

linzensoep

met tussen-n

lippizaner

kleine letter, dubbel p, één z (WB: lipizzaner mag ook)

lipssleutel

kleine letter, dubbel s

literair historicus

twee woorden

literair-historisch

met streepje

literair-kritisch

met streepje

litteken

dubbel t, geen d

livealbum, livemuziek

met v, aaneen

live-cd, live-dvd

met v, met streepje, kleine letters

livrei

korte ei

lobbesen

dubbel b, één s

lobbyen, lobbyde, gelobbyd

steeds met y, geen trema of apostrof

lobbyist

met yi, geen trema

locatie

met c (maar: lokaal, lokaliseren, lokaliteit)

Lodewijk XV-stijl

hoofdletter L, X en V, spatie na Lodewijk, streepje na XV,
lange ij

loep

met oe, geen e na de p

logé, logés, logeetje

[iemand die logeert] accent aigu op de e; meervoud
zonder apostrof; verkleinvorm met dubbel e zonder
accent

logee, logees, logeetje

[vrouwelijke logé] dubbel e, geen accent aigu; meervoud
zonder apostrof; verkleinvorm met dubbel e zonder
accent

logenstraffen

één o, met g (maar: loochenen)

lokaal, lokaliseren, lokaliteit

met k (maar: locatie)

lokettist

één k, dubbel t

lolita, lolita's

[meisje van 10-14 jaar] kleine letter, meervoud met
apostrof

loochenen

dubbel o, met ch (maar: logenstraffen)

lorentzkracht

kleine letter, met tz

lorgnet

met gn

lorum (in de -)

met um

löss

umlaut op de o, dubbel s

lou loene

twee woorden, met ou, geen w, geen slot-n

louvredeur

kleine letter, aaneen

louwmaand

kleine letter, met ouw

low budget

twee woorden

lowbudgetfilm

aaneen

lowbudgetklooster

aaneen

lsd-verslaving

kleine letters, met streepje

lubberiaans

kleine letter

luchtdoorlatend

aaneen

lucullisch

kleine letter, met c, dubbel l

lucullusmaal

kleine letter, met c, dubbel l, aaneen

lul-de-behanger

twee streepjes

luiwammesen

dubbel m, één s

lumpsum

aaneen

lunchen, lunchte, geluncht

met t in vervoegde vormen

luxueus, luxueuze

geen i na de x; met z in verbogen vorm

lychee

met y, met ch, dubbel e, geen accent

lynchen, lynchte, gelyncht

met y; met t in vervoegde vormen

M
maag-darmkanaal

streepje na maag, verder aaneen

maar liefst

twee woorden

maatschappijbevestigend

aaneen

macaber

met c

machiavellisme

kleine letter, met ch, dubbel l

macramé

met c, één e met accent aigu

macrameeën, ik macramee,
macrameede, gemacrameed

met c, drie e's, trema op laatste e;
dubbel e in vervoegde vormen, geen
accent

macro-economie

met streepje

macrokosmos

eerst c, dan k

Madeira, Madeirees

[eiland] hoofdletter, met i na de e

madera, maderasaus

[drank] kleine letter, geen i na de e

maffia

dubbel f

maffioos, maffioso

dubbel f

mais/maïs

beide goed (met of zonder trema)

maître d'hôtel

accent circonflexe op de i en op de o,
apostrof na de d

maîtresse

accent circonflexe op de i

maizena/maïzena

beide goed (met of zonder trema)

majestueuze

met z

makelij

lange ij

malicieuze

eerst c, dan z

mandarijn

[vrucht] twee keer a

Mandarijnenchinees

[taal] één hoofdletter, aaneen

maneschijn

geen tussen-n

manoeuvre

met oeu

maoïsme

kleine letter, trema op de i

maquette

met qu, dubbel t

maraboe

één r, met oe

Mariaheiligdom

met hoofdletter, aaneen

marien, mariene

[van de zee] met ie

marine

[zeemacht] met i

marokijn

één r, één k, lange ij

Marokkaan

hoofdletter, één r, dubbel k

Marollenfrans

hoofdletter, één r (WB: MarollenFrans)

marsepein

met s, korte ei

marshallplan

[grootschalig plan van aanpak] kleine
letter

Marshallplan

[plan van minister Marshall]
hoofdletter

masochisme, masochist

kleine letter, één s, met ch

mastino napoletano, mastino
napoletano's

kleine letters, twee woorden, met e
na de l; meervoud met apostrof

mavo 4-leerling

spatie na mavo, streepje na 4 (WB:
mavo-4-leerling)

mavoër

trema op de e (WB: mavo'er)

mavoleerling

kleine letters, aaneen (WB: mavoleerling)

maté

geen h na de t, accent aigu op de e

maximumsnelheid

aaneen

Mayacultuur

hoofdletter, aaneen

mcdonaldisering

kleine letters, geen a na de m,
aaneen

mecanicien

geen accent, twee keer c, geen trema

mecenas

twee keer e

medaillon

geen accent, één d, dan ai, dubbel l

mediterraan, mediterrane

één t, dubbel r

medusahoofd

kleine letter, met s

mee-eten, mee-eter

met streepje

ME'er

hoofdletters, geen punten, met
apostrof

meesteroplichter

aaneen

meester-opzichter

met streepje

mefisto

[duivelse verleider] kleine letter

Mefisto

[Mefistofeles, de duivel zelf]
hoofdletter

meineed

korte ei, met d

Meirevolutie

[in 1968 in Frankrijk] hoofdletter

Mekka

[stad in Saoedi-Arabië] hoofdletter

mekka

[een ideale plaats] kleine letter

Mekkaganger

hoofdletter, aaneen

mêlee

accent circonflexe op eerste e, dubbel
e na l, geen accent aigu

Melkweg

['ons' sterrenstelsel] hoofdletter

memorystick

aaneen

ménage à trois

drie woorden, accent aigu op eerste
e, accent grave op tweede a

menthol

met h na de t

Mensenzoon

[Christus] hoofdletter

mens-erger-je-niet

drie streepjes

mensonterend

aaneen

mens-zijn

met streepje

mentaal-cultureel

met streepje

ME-oefening

hoofdletters, geen punten, met
streepje

mer à boire

drie woorden, accent grave op de a,
verder geen accent

Messiaans

[m.b.t. de Messias] hoofdletter

messiaans

[m.b.t. een messias] kleine letter

Methusalem (zo oud als -)

hoofdletter, met h na de t

metier

geen accent aigu (maar: jalousie de

métier) (WB: métier mag ook)
met voorbedachten rade

slot-n na voorbedachte

Mexicaansegriepvirus

met hoofdletter M, aaneen

microfoon

met c, met f

microkosmos

eerst c, dan k

midasoren

kleine letter

middeleeuwen

kleine letter (WB: Middeleeuwen)

middeleeuws

kleine letter

Middellandse Zeegebied

dubbel d, dubbel l, twee hoofdletters,
twee woorden

middenmoter

[iemand/iets uit de middenmoot] met
e voor de r

middenmotor

[motor in het midden van de auto]
met o voor de r

middle-of-the-roadmuziek

drie streepjes, verder aaneen

midlifecrisis

aaneen

mierenneuker

met tussen-n (WB: miereneuker mag
ook)

mijt

[klein beestje] lange ij

mijter

lange ij

mildironisch

aaneen

millennium

dubbel l, dubbel n

millimeter

dubbel l

mimicry

eerst twee keer i, dan y

minimumloonkosten

aaneen

minister-president

kleine letters, met streepje

minnekozen

geen tussen-n

minuscuul

[zeer klein] met u na de n, met sc

minuskel

[lettersoort] met sk

minutieus, minutieuze

eerst i, dan u; met z in verbogen
vorm

miraculeuze

met c, met z

misschien

dubbel s

misselijkmakend

aaneen

mississippiboot

kleine letter, twee keer dubbel s,
dubbel p

miss twiggy

kleine letters, twee woorden

Miss Universeverkiezing

hoofdletter M en U, spatie na Miss,
verder aaneen

miss-wet-T-shirtverkiezing

drie streepjes, hoofdletter T, verder
kleine letters en aaneen

mistletoe

met t na de s, met oe

mitrailleur

één t, met ai, dubbel l

mo A-akte

mo in kleine letters, dan spatie,
hoofdletter A, dan streepje, met k
(WB: mo-A-akte)

mobilhome, mobilhomes

aaneen; meervoud zonder apostrof

mocassin

één c, dubbel s

Moederdag

hoofdletter

moeë, moeër

[verbogen vorm en vergrotende trap
van moe] trema op tweede e

moellah

met oe, met h

Moerasarabier

hoofdletter M, aaneen

Mohikanen

hoofdletter, met k

molecule/molecuul

beide goed; met c

molotovcocktail

kleine letter, met v

monalisaglimlach

kleine letters, aaneen

mond-op-mondbeademing

streepje na mond en na op, verder
aaneen

mond-tot-mondreclame

streepjes na mond en na tot, verder
aaneen

monniken

dubbel n, één k

monolithisch

twee keer i, met h na de t

montessorionderwijs

aaneen, kleine letter, dubbel s

montignaccen, montignacte,
gemontignact

kleine letter, met gn, dubbel c; met ct
in vervoegde vormen

Monumentendag

hoofdletter

Morpheus' armen

hoofdletter, met ph, apostrof na de s

motor

twee keer o

Mount Everestexpeditie

twee hoofdletters, spatie na Mount,
verder aaneen

mozaïek

met z, trema op de i

mr.

[meester in de rechten] kleine letter,
met punt

muezzin

met ue en dubbel z

muggenziften

met tussen-n (WB: muggeziften mag
ook)

multicultureel, multinationaal

één woord

mummie, mummies

dubbel m, met ie; meervoud zonder
apostrof

muzikaal

met z, geen e na de i

mythe, mythisch

met y, met th

mytylschool

kleine letter, twee keer y, geen h na
de t
naar boven

N
na-aperij

met streepje, lange ij

naar verluidt

met dt

nabauwen

[napraten] met au

na-Bijbels

kleine letter n, hoofdletter B, met
streepje (WB: nabijbels)

Nabije Oosten

twee woorden, twee hoofdletters

nabouwen

[bouwen naar een voorbeeld/model]
met ou

naïef

met ie, trema op de i

naïeveling

met ie, trema op de i

naïveteit/naïviteit

beide goed; trema op de i, geen e na
de i

naoorlogs

aaneen

napoleoncomplex

kleine letter, aaneen

napoleontisch

kleine letter

narcistisch

kleine letter; eerst een c, dan een s

nasi goreng

twee woorden

nasi rames

twee woorden

nationaalsocialisme

aaneen (WB: nationaal-socialisme)

nazioorlogsmisdadiger

aaneen

nectar

met c

Nederlandkunde

hoofdletter (maar: neerlandistiek)

Nederlandssprekend

hoofdletter, aaneen

nederpop

kleine letter

neecampagne

aaneen (WB: nee-campagne)

neekamp

aaneen (WB: nee-kamp)

neerlandicus

kleine letter, met c

neerlandistiek

kleine letter (maar: Nederlandkunde)

neervlijen

lange ij

nee-stem, nee-stemmer

met streepje

neezegger

aaneen (WB: nee-zegger)

negentiende-eeuws

met streepje

negen-tot-vijftype

streepje voor en na tot, verder
aaneen

neigen, neiging

[de neiging hebben] korte ei

nek-aan-nekrace

streepjes voor en na aan, verder
aaneen

neoclassicisme

kleine letter, aaneen, twee keer c,
dubbel s

neogotisch

aaneen, kleine letter g, met t, niet
met th

neonazi, neonazi's

aaneen, kleine letters; meervoud met
apostrof

nepagent

aaneen

nepopenhaard

aaneen (WB: nep-openhaard)

neptweedestuurman

aaneen

Nergenshuizen

hoofdletter

nettorendement

aaneen

new age

twee woorden, kleine letters

newagebeweging

aaneen, kleine letter

newfoundlander

[hondenras] kleine letter

newtoniaans

kleine letter, één n na de o

New Yorks

twee woorden, twee hoofdletters

ngo, ngo's

[niet- of non-gouvernementele
organisatie] kleine letters, geen
punten; meervoud met apostrof

niemendalletje

met e na de m

niet-aflatend

met streepje

niet-beursgenoteerd

streepje na niet, verder aaneen

niet-Europees

kleine letter n, hoofdletter E, met
streepje

niet-gelovige

streepje na niet

niet-westers

kleine letters, streepje na niet

nietzscheaans

kleine letter, met ie, met tz en sch,
dan e (geen i)

nieuwsgierig aagje

kleine letters, twee woorden

nijging

[buiging] lange ij

nikab

met k, één a

niveaus

met eau, geen apostrof

nochtans

geen h na de t (maar: althans, thans)

noga

met o, geen t na de a; nougat mag
ook

nogal wiedes

met e na de d

no-goarea

[niet te betreden gebied] streepje na
no, verder aaneen (WB: no-go-area)

no-iron

met streepje

nomadenbestaan

met tussen-n (WB: nomadebestaan
mag ook)

non-event

met streepje

non-foodafdeling

streepje na non, verder aaneen

no-nonsensebeleid

streepje na no, verder aaneen

non-stop

met streepje

nooit ofte nimmer

drie woorden, ofte aaneen

Noord-Europa, Noord-Europees

twee hoofdletters, met streepje

Noordoost-Nederland, NoordoostNederlands

twee keer hoofdletter N, één streepje,
Noordoost aaneen

Noordpool

[gebied] hoofdletter

noordpool

[magnetische pool] kleine letter

noordpoolgebied

kleine letter (WB: Noordpoolgebied)

Noordpoolexpeditie

hoofdletter

noordwaarts

met t na tweede r

noordzeekrab

kleine letter

Noordzeekust

hoofdletter

nordic walking

twee woorden, kleine letter

normaal gesproken

twee woorden

normen-en-waardendebat

streepje voor en na en, verder
aaneen

no-showstudent

streepje na no, verder aaneen

nota bene

twee woorden

nougat

met ou, met t na de a; noga mag ook

nouveaux riches

twee woorden, eerst x, dan es

nummer 1-hit

spatie na nummer, streepje na 1
(WB: nummer-1-hit)

nutsbedrijf

kleine letter

Nutsschool

hoofdletter

nylonkoord

aaneen, met y

nymfomaan

met y, met f
naar boven

O
O-benen

hoofdletter, met streepje

obsceen

met b, met sc

obstakel

met b

occult

dubbel c

octaaf, octet, octopus

met c (maar: oktober)

odyssee

kleine letter, met y, dubbel s

oecumene

met oe, met c

oedeem

met oe

oekaze

met oe en z

Oernevel

hoofdletter

oestrogeen

met oe

oeuvre

met oeu

oftewel

aaneen

ohaën, ohaat, ohade, geohaad

trema op de e; twee a's in het
enkelvoud van de tegenwoordige tijd,
één a in de verleden tijd, dubbel a in
het voltooid deelwoord; geen trema
of streepje

oioplaats

kleine letters, aaneen

ok

[operatiekamer] kleine letters, geen
punten (WB: OK mag ook)

oké

[in orde] kleine letters, met e, accent
aigu op de e

oktober

kleine letter, met k (maar: octaaf,
octet, octopus)

oma, oma's, omaatje

kleine letter; meervoud met apostrof;
verkleinvorm met dubbel a

omelet

één m, één l

om en om

drie woorden

omwille van

twee woorden (maar: ter wille van)

on-Bijbels

kleine letter o, hoofdletter B, met
streepje (WB: onbijbels)

onder meer

twee woorden

onemanshow

aaneen

onenightstand

aaneen

one-issuepartij

streepje na one, verder aaneen

ongebreideld

korte ei

ongelofelijk/ongelooflijk

beide goed; met f

on-Hollands

kleine letter o, hoofdletter H, met
streepje

onjoods

[m.b.t. joods geloof] kleine letters,
aaneen

on-Joods

[m.b.t. Joods volk] kleine letter o,
hoofdletter J, met streepje

online

aaneen

onlineverbinding

aaneen

onloochenbaar

dubbel o, met ch

onmiddellijk

dubbel d, dubbel l

on-Nederlands

kleine letter o, hoofdletter N, met
streepje

onoorbaar

dubbel o

onrein

korte ei

ontactisch

met c

ontblote

[in: de ontblote borst] één o, één t

ontgoocheld

dubbel o, met ch

ontwaarden, ontwaardde

[waarde verliezen] dubbel d in
verleden tijd

ontwaren, ontwaarde

[zien] één d in verleden tijd

onverrichter zake

twee woorden, slot-r, geen slot-n

Onze-Lieve-Heer

drie hoofdletters, twee streepjes

onzelieveheersbeestje

aaneen, kleine letters

Onze-Lieve-Vrouw

[(beeld van) Maria] drie hoofdletters,
twee streepjes

onzelievevrouwebedstro

aaneen, kleine letters, geen tussen-n

Onze-Lieve-Vrouwekerk

drie hoofdletters, streepje voor en na
Lieve, verder aaneen, geen tussen-n

Onzevader

[gebed] hoofdletter, aaneen (WB:
Onze Vader)

oorbaar

dubbel o

Oost-Duits

twee hoofdletters, met streepje

oosten

[windrichting, deel van een gebied]
kleine letter

Oosten, Nabije/Verre -

twee hoofdletters, twee woorden

oosters

kleine letter

Oost-Europa, Oost-Europees

twee hoofdletters, met streepje

Oost-Vlaams

twee hoofdletters, met streepje

OPEC-land

vier hoofdletters, met streepje

opeenhopen, opeenpersen, etc.

aaneen

openlijk

met n

op-en-top

met twee streepjes

opiniepeiler

aaneen, korte ei

opkalefateren/opkalfateren

beide goed

oppensioenstelling

aaneen

oppepoperatie

aaneen

oppeppakket

aaneen

oppergod

kleine letter

opperwezen

[godheid] kleine letter

Opperwezen

[God] hoofdletter

opticien

met c, geen trema op de e

opvijzelen

lange ij

op zich

twee woorden

opzichzelfstaand

aaneen

op zoek

twee woorden

orang-oetang/orang-oetan

beide goed

oranjehemd

[persoon] kleine letter

Oranjehuis, Oranjeklant, etc.

[koninklijk] hoofdletter

Oranjelegioen, Oranjespeler, etc.

[sport] hoofdletter

origineel

met i na de r

ornitholoog

met th

orwelliaans

kleine letter, dubbel l

Oscar

[filmprijs] hoofdletter

Oscaruitreiking

hoofdletter, aaneen

ossenhaas

met tussen-n (WB: ossehaas mag
ook)

ot-en-sienkleding

kleine letters, streepje voor en na en,
verder aaneen

otitis

[oorontsteking] met o, twee keer ti

Oudegyptisch

[taal] hoofdletter O, aaneen

oud-Grieks

[m.b.t. het vroegere Griekenland]
kleine letter o, hoofdletter G, met
streepje

Oud-Grieks

[m.b.t. het klassieke Griekenland]
hoofdletter O en G, met streepje

Oudgrieks

[taal] hoofdletter O, aaneen

oud-Hollands

[m.b.t. het vroegere Holland] kleine
letter o, hoofdletter H, met streepje

Oudhollands

[taal] hoofdletter O, aaneen

oud-Kamerlid

kleine letter o, hoofdletter K, met
streepje

oudkatholicisme

aaneen, met h na de t, met c

Oudnederlands

[taal] hoofdletter O, aaneen

oud-officier

met streepje

oudroze

aaneen, met z

ovale

[eivormige] geen slot-n

over en uit

drie woorden

overhebben

aaneen (maar: het ergens over
hebben)

overschrijden

lange ij

oversekst, oversekste

met ks en een t

overzeese

dubbel e, met se

oxide, oxideren

met i

oxymoron

met y
naar boven

P
paardenbloem

met tussen-n (WB: paardebloem mag
ook)

paardenkastanje

met tussen-n (WB: paardekastanje
mag ook)

paaszondag

kleine letter (maar: Pasen) (WB:
Paaszondag)

pabo

kleine letters, geen punten

paddenstoel

met tussen-n (WB: paddestoel mag
ook)

paella

geen trema (WB: paëlla mag ook)

pakketten

dubbel k, dubbel t

pakweg

aaneen

paladijn

lange ij

palestijnensjaal

kleine letter, aaneen, met sj

palet

[schildersgerei; ook in een palet van
kleuren] één l

palissade

één l, dubbel s

pallet

[laadbord, laadplaat] dubbel l

Palmpasen, Palmzondag

hoofdletter

Pampus

[eiland] hoofdletter (maar: voor
pampus liggen)

panacee

één n, met c, dubbel e, geen accent

panel

één n

pan-Europees

kleine letter p, hoofdletter E, met
streepje

pangermanisme

aaneen, kleine letter

pannenkoek

met tussen-n (WB: pannekoek mag
ook)

paparazzi

één p na eerste a, één r, dubbel z

papaja-ijs

met j, met streepje

papegaai

met e na tweede p

paperassen

één p, één r

paradise-by-the-dashboardlight

[seks in de auto] drie streepjes,
verder aaneen

paraffine

één r, dubbel f

parallel

één r, dubbel l

parallellepipedum

één r, twee keer dubbel l, dan twee
keer één p, met e na laatste p

parallellie

één r, twee keer dubbel l

parallellogram

één r, twee keer dubbel l

parapluutje

één r, dubbel u, geen apostrof

paraskevidekatriafobie

[angst voor vrijdag de 13e] aaneen

parcours/parkoers

beide goed

pardessus, pardessustje

met us; verkleinvorm met tje

parkinson hebben

kleine letter (maar: ziekte van
Parkinson)

parochie

één r, met ch, met ie

parttime

aaneen, dubbel t

parttimebaan, parttimebasis

aaneen, dubbel t

Pasen

hoofdletter (maar: (eerste/tweede)
paasdag, paaszondag)

pastei

korte ei

paté, patés, pateetje

geen accent op de a, accent aigu op
de e, geen th; meervoud zonder

apostrof; verkleinvorm met dubbel e
zonder accent
Paternoster

[gebed] aaneen, hoofdletter

paternoster

[o.a. rozenkrans, lift] kleine letter,
aaneen

Pathébioscoop

hoofdletter, met h na de t, accent
aigu op de e, aaneen

patjepeeër

drie e's, trema op laatste e

pc, pc'tje, pc's

kleine letters, geen punten;
meervoud en verkleinvorm met
apostrof

pdf-formaat

kleine letters, met streepje

peau de pêche

drie woorden, accent circonflexe op
de e voor de ch

peau de suède

drie woorden, accent grave op de e
na de u

pecannoot

met c, dubbel n

pêche melba

twee woorden, kleine letters, accent
circonflexe op eerste e

peignoir

korte ei, met gn

peil (geen - op iets kunnen trekken) [niveau, stand] korte ei
peiler

[iemand die peilt] korte ei

pekingeend

kleine letter, aaneen

pekingmens

kleine letter, aaneen (WB:
Pekingmens mag ook)

pelerine

één l, geen accenten

pelgrimage

één m

peloton

met o na de l

pencee, pencees

[amandelkoek] met c, dubbel e, geen
accent; meervoud zonder apostrof

penicilline

dubbel l, twee keer één n, met c, drie
keer i

pennenvrucht

met tussen-n (WB: pennevrucht mag
ook)

pensee

[viooltje, kleur] met s, dubbel e, geen
accent

peper-en-zoutstel

streepje voor en na en, aaneen

per expresse

dubbel s, slot-e (maar: expres)

permitteren

dubbel t

pernicieus, pernicieuze

met een c tussen de i's, verbogen
vorm met z

peroxide

met i

perpetuum mobile

geen trema op de u

pers, persen

[drukpers] meervoud met s

pers, perzen

[tapijt, kat] kleine letter; meervoud
met z

per se

twee woorden, geen accent (WB:
persé mag ook)

persen, perste, geperst

met t in verleden tijd en voltooid
deelwoord

perspectief

met c

peruzilver

kleine letter, aaneen

perzikenpit

één k, met tussen-n (perzikpit mag
ook)

petfles

kleine letters, aaneen

petitfour, petitfours

aaneen

PET-scan

drie hoofdletters, met streepje

peulenschil

met tussen-n (WB: peuleschil mag
ook)

pH-neutraal

kleine letter p, hoofdletter H, met
streepje

piccalilly

dubbel c, eerst één l en i, dan dubbel
l en y

piccolo

dubbel c, één l

pielepoot

geen tussen-n

pierenbad

met tussen-n (WB: pierebad mag
ook)

pierewaaien

geen tussen-n

pietje-precies

kleine letters, met streepje (WB:
pietje precies)

pijl-en-boog

twee streepjes, lange ij

pijler

[paal, steunpilaar] lange ij

pikketanis, pikketanissie

met i voor de s

pince-nez, pince-nezs, pince-neztje

met streepje, met slot-z; meervoud
met s na de z; verkleinvorm met tje
na de z

pincode

kleine letters, aaneen

pinguïn

met gu, trema op tweede i

pinksterbeweging

kleine letter

pin-upgirl

streepje na pin, verder aaneen

piramide

twee keer i

piranha

met nh

pissebed

geen tussen-n

pittoresk

dubbel t, met k

planologie

één n

plaveisel

korte ei

plebejisch

met eji

plebs

met bs

pleisterplaats

korte ei

pleite

[weg] korte ei

pleiterik

korte ei

pleiten voor iets

korte ei

plissérok

dubbel s, e met accent aigu, aaneen

pluk-ze-wet

twee streepjes

plusminusteken

aaneen

podsolgrond

met ds, aaneen (WB: podzolgrond
mag ook)

poëet

dubbel e, trema op eerste e

poelet

[kalfsborst, soepvlees] met oe

poep-en-pieshumor

streepje voor en na en, verder
aaneen

poëtisch

trema op de e

polikliniek, poliklinisch

geen y

poloën, polode, gepolood

trema op de e; dubbel o in voltooid
deelwoord

polonaise

kleine letter, één l, één n, met ai

polyfoon

met y, met f

pony, pony's, pony'tje

één n, met y; meervoud en
verkleinvorm met y en apostrof

poolshoogte

dubbel o voor de l

poolreiziger

kleine letter

poolzee

kleine letter

pootaan spelen

pootaan aaneen

popart

kleine letter, aaneen (WB: pop-art)

popelpee

[elpee met popmuziek] aaneen; poplp mag ook

popopera

aaneen (WB: pop-opera)

poppedein, poppedeine

korte ei

poppelepee

[uitroep] dubbel p na de o, één l

pop-upkiller

streepje na pop, verder aaneen

porselein

met s na de r, korte ei

portee

dubbel e, geen accent

portefeuillehouder

met eui, dubbel l, aaneen

portemonnee

dubbel n, dubbel ee, geen aie

Postbankrekening

hoofdletter, aaneen

postelein

korte ei

potentieverhogend

aaneen

potjeslatijn

kleine letter, aaneen

potpourri

met ou, dubbel r, geen e na de i

pottenkijker

met tussen-n (WB: pottekijker mag
ook)

poulet

[kip, kuiken] met ou

pr

[public relations] kleine letters, geen
punten

practical-joker

met streepje (WB: practical joker)

practicum, practicus

twee keer c (maar: praktijk,
praktisch)

prakkiseren

dubbel k, met s

praktijk, praktisch

met k (maar: practicum, practicus)

pr-bureau

kleine letters, met streepje

pre, de/het -

geen accent (WB: pré mag ook)

precieze

met c, met ie, met z

precisie

met c, dan i, dan s, dan ie

predicaat, predicatie, predicatief

met c

prednison

kleine letter, met d, met s

pre-emeritaat

met streepje

preëminent

trema op tweede e

pre-existent

met streepje

prepensioen

aaneen, geen accent

preses

met e (WB: praeses mag ook)

prestigieuze

i voor en na de g, met z

prêt-à-porter

twee streepjes, accent circonflexe op
de e, accent grave op de a

prinses-gemalin, prins-gemaal

met streepje

prinsessenboon

met tussen-n (WB: prinsesseboon
mag ook)

prinzipienreiterei

kleine letter, aaneen, met z, geen
trema, twee keer korte ei

privaatrechtelijk

aaneen

privébezit, privévliegtuig, etc.

aaneen, accent aigu op de e

privilegiëren

met i na de v, met e na de l, met i na
de g, dan één e met trema

privilegieerde, geprivilegieerd

met i na de v, met e na de l, met i na
de g, dan dubbel e, geen trema

pr-medewerker

kleine letters, met streepje

proactief

aaneen, met c

procedé

accent aigu op tweede e

proces-verbaal

met streepje

procommunistisch

aaneen (WB: pro-communistisch)

prodemocratisch

aaneen (WB: pro-democratisch)

prodentglimlach

kleine letter, aaneen

pro Deo

twee woorden, hoofdletter D (WB:
pro deo)

pro-Deoadvocaat

streepje na pro, hoofdletter D, verder
aaneen (WB: pro-deoadvocaat)

product, productie

met c

prof

[professional, professor (populair)]
geen punt

prof.

[officiële titel van hoogleraar] kleine
letters, met punt

professor

één f, dubbel s

professioneel

één f, dubbel s, één n

prognosticeren

met s voor de t, met c na de i

progressief-liberaal

met streepje

promenade

één m

promillage

dubbel l

promiscue

met c, met ue

propeller

geen o na de l

prostitué

[iemand die zich prostitueert] één e,
met accent aigu

prostituee

[vrouw die zich prostitueert] dubbel
e, geen accent

protegé

[beschermeling] geen accent op
eerste e, één e na de g, met accent
aigu

protegee

[beschermelinge] geen accent op
eerste e, dubbel e na de g, geen
accent

prothese

met h na de t, met s

provisorisch

met v, dan i, één s

prowesters

aaneen (WB: pro-westers)

przewalskipaard

kleine letter, aaneen, met prz, met w,
met i

PS

[postscriptum] hoofdletters, geen
punten (WB: P.S.)

pseudofilosofisch

aaneen

pseudo-intellectueel

met streepje

puberteit

[het puber-zijn; klemtoon op teit]
korte ei, met t

pubertijd

[tijd dat iemand puber is; klemtoon
op pu] lange ij, met d

publicatie

met c

punniken

dubbel n, één k

punteloos

geen tussen-n (WB: puntenloos
('zonder punten') mag ook)

push-upbeha/push-up-bh

beide goed; kleine letters, streepje na
push, streepje voor bh, verder
aaneen

puzzel

met el

pyjama

met j na de y

pyrrusoverwinning

kleine letter, met y, dubbel r, geen h,
aaneen
naar boven

Q
qat

[verdovend middel] geen u na de q

qualitate-quafunctie

twee keer qu, streepje na qualitate,
verder aaneen (WB: qualitate-quafunctie)

quartair

[tijdperk] kleine letter (WB: Quartair)

quasiauthentiek

aaneen (WB: quasi-authentiek mag
ook)

quasi-intellectueel

met streepje

quasinonchalant

aaneen

quatre-mains

met streepje, met slot-s

quatsch

met qu, met sch

Queen Annestijl

twee hoofdletters, spatie na Queen,
verder aaneen

queeste

met qu

querulant

met qu

questionnaire

dubbel n (WB: questionaire mag ook)

queue

twee keer ue

quiche

met qu, met ch

quick-and-dirty

twee streepjes

quilt

[textielwerk] met qu (kilt = 'Schotse

rok')
quintupliceren

met qu, met c

quitte

met qu, dubbel t

qui-vive

met qu, met streepje

quiz

met qu, met z (WB: kwis mag als
informele variant)

quizzen, quizde, gequizd

met qu, dubbel z; met één z en d in
vervoegde vormen (Van Dale, WB:
kwissen, kwiste, gekwist mag ook)

quodlibet

aaneen
naar boven

R
rabbijn

kleine letter, dubbel b, lange ij

rabelaisachtig, rabelaisiaans

[overdadig, uitbundig] kleine letter,
één b, aaneen

racisme

geen s voor de c

radarcontrole

twee keer a, geen accent op de o

raderboot

[boot met schepraderen] met e na de
d

radertje

[wieltje, klein deel van een geheel]
met e na de d

ragout

geen accent op de u

ramadan

kleine letter, één m

ramsj

met sj

rapaille

met aille

rapsodie

geen h na de r, met ie na de d

rattenkruid

[plantnaam] met tussen-n, met slot-d
(WB: rattekruid mag ook)

rattenkruit

[gif] met tussen-n, met slot-t (WB:
rattekruit mag ook)

rauhfaser

kleine letter, met au, met h na de au,
met f, met s

rauwdouwer

eerst au en w, dan ou en w;
rouwdouwer mag ook

rauwelijks

met au

ravenzwart

met tussen-n (WB: ravezwart mag
ook)

ravigotesaus

geen accenten, één t, met e na de t,
aaneen

ravissant

dubbel s

r&b

[rhythm-and-blues] kleine letters,
met &-teken, aaneen

recensent

eerst c, dan s

recensie

eerst c, dan s

rechaud

geen accent op de e, met d na au

rechtdoorzee

aaneen

rechter-commissaris

met streepje, dubbel m, dubbel s

rechtermiddenvelder

aaneen

rechterwijsvinger

aaneen

rechterlijke macht

met r voor de l

rechtopstaand

aaneen

rechts-extremistisch

met streepje

rechts-liberaal

met streepje

rechtstreeks

met één s, met t voor en na de s

rechttoe rechtaan

rechttoe aaneen en met dubbel t, dan
spatie, rechtaan aaneen en met één t,
geen streepje (WB: rechttoe-rechtaan
mag ook)

reclame

met c

recreëren

dubbel e, trema op tweede e

recreëerde, gerecreëerd

drie e's, trema op tweede e

reçu, reçuutje

met cedille; verkleinvorm met dubbel
u

recyclen, recyclede, gerecycled

met cyc, met le (niet el) in vervoegde
vormen

redactie

met c

redekavelen

geen tussen-n

rederijker

geen tussen-n, lange ij

reëel

drie e's, trema op tweede e

reële, reëler

dubbel e, trema op tweede e

reflecteren

met c

rei

[koor, dans, waterloop] korte ei

reïficeren

trema op eerste i, met c

reiger

[vogel] korte ei

reikhalzend

korte ei, met z

reikwijdte

eerst korte ei, dan lange ij, met dt

reïmponeren

[term uit boekdrukkunst] trema op de
i

re-importeren

met streepje (WB: reïmporteren)

reïncarnatie

met trema

re-infectie

met streepje (WB: reïnfectie)

re-integratie

met streepje (WB: reïntegratie)

re-interpretatie

met streepje (WB: reïnterpretatie)

re-iteratief

met streepje (WB: reïteratief)

reine-claude

kleine letters, met streepje, met c

reizang

korte ei, aaneen

rekest/rekwest (nul op het -)

beide goed; niet met qu

rekruteren

met k

rekwireren

met kw

rekwisiet

met kw, met s

relaxed, relaxte

[rustig] met ed; verbogen vorm met
te

relaxen, relaxte, gerelaxt

met t in vervoegde vormen, niet met
ed

reliëf

trema op tweede e

relikwieën

met kw, dubbel e voor de n, trema op

laatste e
rembours

op z'n Frans, met ou en slot-s

remplaçant

met cedille

renaissance

[periode, stijl] kleine letter, geen
accent, met ai, dubbel s, met c voor
laatste e (WB: Renaissance (periode))

renaissancistisch

kleine letter, geen accent, met ai,
dubbel s, met c voor tweede i

rendez-vous, rendez-voustje

met streepje; verkleinvorm met tje
na de s

replyen, replyde, gereplyd

steeds met y, geen trema of apostrof

represaille

geen accenten, één s, dubbel l

republikein

kleine letter, korte ei

requiem

met qu, dan ie, geen trema

requiemmis

aaneen

requisitoir

met qu, met oir

ressentiment

met ss

resumé

accent aigu op laatste e

resuscitatie

eerst s, dan sc

resusfactor

kleine letter, geen h na de r

retoriek, retorisch

geen h na de r of de t

retraite

geen accenten

reünie

trema op de u

reuzeleuk

geen tussen-n

reuzenpanda

met tussen-n (WB: reuzepanda mag
ook)

reverence

geen accenten

rêverie

accent circonflexe op eerste e

revers

geen accenten, met s na de r (in
enkel- én meervoud)

rez-de-chaussee, rez-de-chaussees

met z, twee streepjes, dubbel s,
dubbel e, geen accenten; meervoud
met s, geen apostrof

rhythm-and-blues

twee streepjes, met h na de r en na
de t, geen &-teken

rigoureus, rigoureuze

met ou; met z in verbogen vorm

rijexamen

aaneen (WB: rij-examen)

rijinstructeur

aaneen (WB: rij-instructeur)

rijstebrij

geen tussen-n, twee keer lange ij

rinoceros

geen h na de r

risee

met s, dubbel e, geen accent

risicodragend

aaneen

risicomijdend

aaneen, lange ij

riskeren

met k

roaring forties/twenties

kleine letters, met ie, geen ou

robinhoodprincipe

kleine letters, aaneen

robotiseren

één b, één t

robuust, robuuste

dubbel u, met t

rock-'n-rollen, ik rock-'n-rol, rock'n-rolde, gerock-'n-rold

twee streepjes, apostrof voor de n
(niet erna), niet met and, één l in
vervoegde vormen (WB: dubbel l mag
ook)

rock-'n-rollmuziek

twee streepjes, verder aaneen,
apostrof voor de n (niet erna), niet
met and

rococo

[periode, stijl] kleine letter (WB:
Rococo (periode))

rococoachtig

kleine letter, twee keer één c, aaneen

rococostijl

kleine letter, twee keer één c, aaneen

Rode Duivelswedstrijd

twee hoofdletters, spatie na Rode,
verder aaneen

Rode Halve Maan

drie hoofdletters, drie woorden

Rode Kruispost

twee hoofdletters, spatie na Rode,
verder aaneen

rododendron

geen h na eerste r, geen n voor
tweede d

roestvrijstalen

aaneen

rolbevestigend

aaneen

rondte

met dt

rooms-katholiek

kleine letters, met streepje

rosé

[wijn] met s, accent aigu op de e

roseetje

met s, dubbel e, geen accent

rouleren

met ou

rouwdouwer

twee keer ou, twee keer w;
rauwdouwer mag ook

roze

[kleur] met z

rozenbottel

met tussen-n (WB: rozebottel mag
ook)

rozenhoedje

[gebedsformule] kleine letter, met
tussen-n (WB: rozehoedje mag ook]

rozenrood

[rood als een roos] met tussen-n
(WB: rozerood mag ook)

rozerood

[tussen roze en rood in] geen tussenn, aaneen

roze-rood

[deels roze, deels rood] met streepje

rozenvingerig

met tussen-n (WB: rozevingerig mag
ook)

rugbyen, rugbyde, gerugbyd

steeds met y, geen trema of apostrof

ruggengraat

met tussen-n, met slot-t (WB:
ruggegraat mag ook)

ruggenmerg

met tussen-n (WB: ruggemerg mag
ook)

ruggespraak

geen tussen-n

ruimdenkend, ruimvallend

aaneen

ruisen, ruiste, geruist

met s; t in vervoegde vormen
naar boven

S

sabbatical

dubbel b, één t, één c

saboteren

één b, één t

sacherijnig

met s, met ch na de a, met e voor de
r, lange ij; chagrijnig mag ook

safe sex

twee woorden, safe met f, sex met x
(zie ook seks)

saffraan

dubbel f

saillant

dubbel l

salomonsoordeel

kleine letter, aaneen

salto mortales/salto mortale's

beide goed (met óf zonder apostrof),
twee woorden

sans gêne

accent circonflexe op eerste e

santenkraam

met tussen-n (WB: santekraam mag
ook)

saté, satés, sateetje

accent aigu op de e; meervoud
zonder apostrof; verkleinvorm met
dubbel e, geen accent

satelliet

één t, dubbel l

saucijs

met s, met au, met c, lange ij

saucijzenbroodje

met s, met au, met c, lange ij, met z,
met tussen-n (WB: saucijzebroodje
mag ook)

sausen/sauzen, sauste/sausde,
gesaust/gesausd

beide goed; bij sausen steeds st in
vervoegde vormen, bij sauzen sd

's avonds

apostrof voor eerste s, met spatie

savooiekool

kleine letter, aaneen, geen tussen-n
(savooikool mag ook)

scapuliermedaille,
schapuliermedaille

aaneen, met sc of sch, medaille met
ai en dubbel l

scenario

met sc

scepsis, sceptisch

[twijfel uitdrukkend] met c na de s

schapengras

met tussen-n (WB: schapegras mag
ook)

schapenzuring

met tussen-n (WB: schapezuring mag
ook)

schattebout

geen tussen-n

schelklinkend

aaneen

schielijk

met ch en ie, met één l

schlemiel

met schl

schmink

met sch, geen c voor de k

schnitzel

kleine letter, met sch, met tz

schobbejak

geen tussen-n

schöngeisterei

kleine letter, umlaut op de o, twee
keer korte ei

schoolengels, schoolfrans

aaneen, kleine letter

schorem

met e voor de m

Schrift

[Bijbel] hoofdletter

schrijnend

lange ij

sciencefiction

aaneen

sciencefictionroman

aaneen

scrupuleus, scrupuleuze

met c

Scylla

met c en y (tussen Scylla en
Charybdis: tussen van weerszijden
dreigende gevaren)

sealen, sealde, geseald

met ea; d na de l in vervoegde
vormen

seance

geen accent

secondelang

geen tussen-n (WB: secondenlang
mag ook)

secondewijzer

geen tussen-n (WB: secondenwijzer
mag ook)

secreet

met c

secretaire

geen accenten, met c voor de r, met
e na air

Secretaressedag

hoofdletter, geen tussen-n

sectie, sector

met c

seduisant, seduisante

met één s

seks, sekse

met ks (maar: safe sex, sexappeal,
sexy)

seksueel, seksualiteit

met ks

sekte

met k

sekwestreren

met kw

selffulfilling prophecy

twee woorden, dubbel f, dubbel l, met
ph, met c (WB: self-fulfilling
prophecy)

selfmade

aaneen

selfsupporting

aaneen

semiautomatisch

aaneen (WB: semi-automatisch)

semi-intellectueel

met streepje

señor, señora, señorita

tilde op de n

sepsis, septisch

[ziekte of rotting betreffend] met c na
de s

sequens, sequentie

met qu

sexappeal

met x, aaneen, dubbel p (maar: seks,
sekse, seksueel)

sext

[muziekterm, gebed] met x

sextant, sextet, sextiljoen

met x

sexy, sexyer, sexyst

met x; met y in trappen van
vergelijking

sfinx

met sf, met x

's-Gravenhage

kleine letter s, apostrof ervoor,
streepje erna, hoofdletter G

shagje

[sigaretje] met sh, met a, met g;
sjekkie mag ook

shakespeareaans

kleine letter, met e na de r (geen i)

Shakespearedrama

hoofdletter, aaneen

shakespearesonnet

[dichtvorm] kleine letter, aaneen

shantoeng

met sh, met oe

shawl

met sh, één a, met w na de a; sjaal
mag ook

sheriff

met sh, één r, dubbel f

's-Hertogenbosch

kleine letter s, apostrof ervoor,
streepje erna, hoofdletter H

shoarma

met sh, met oa

shock

met sh, met ck (maar: choqueren)

Siberisch

[uit Siberië] hoofdletter

siberisch

[ijskoud] kleine letter

sidderaal

[vis] dubbel d

sidekick

aaneen

side-out

met streepje

sideraal, siderale

[m.b.t. sterren] met s, één d

sieraad

één r, met d

silhouet

met i, h en ou; geen trema

siliconenborsten

aaneen, één l, met tussen-n (WB:
siliconeborsten mag ook)

sint-bernardshond

kleine letters, streepje na sint, geen h
na de n, met tussen-s, verder aaneen

sint-elmsvuur

kleine letters, streepje na sint, verder
aaneen

Sinterklaas

[Sint-Nicolaas zelf] hoofdletter

sinterklaas

[iemand die voor Sinterklaas speelt]
kleine letter

sinterklaasavond,
sinterklaasgedicht

kleine letter, aaneen

sint-janskruid

kleine letters, streepje na sint, verder
aaneen

sint-juttemis

kleine letters, streepje na sint

Sint-Nicolaas

twee hoofdletters, streepje na Sint

sint-vitusdans, sint-veitsdans

kleine letters, streepje na sint, verder
aaneen; veits met korte ei

sirocco

geen c na de s, één r, dubbel c

sisyfusarbeid

kleine letter, aaneen, eerst i, dan y,
met f, drie keer s

sjaal

met sj, dubbel a; shawl mag ook

sjacheren

met ch

sjamberloek

met sj, met oe

sjasliek/sjaslik

beide goed

sjeik

kleine letter, met sj, korte ei

sjekkie

[sigaretje] met sj, dubbel k; shagje
mag ook

sjezen, sjeesde, gesjeesd

met sd in vervoegde vormen

sjibbolet

met sj

sjiiet

kleine letter, met sj, dubbel i, geen
trema

sjiitisch

kleine letter, met sj, dubbel i, geen
trema

sjilpen

met sj; tjilpen of tsjilpen mag ook

sjoege

met g, geen slot-n

skiën, ik ski, jij/hij skiet, skiede,
geskied

één e in hele werkwoord, trema op de
e; ie in vervoegde vormen, behalve ik
ski

skiër

[iemand die skiet] één e na de i,
trema op de e

skiester

[vrouw die skiet] met ie

ski-jack

met streepje

skiongeluk

aaneen

skûtsjesilen

accent circonflexe op de u, aaneen,
geen e na de i

slaapverwekkend

aaneen

slangenwortel

met tussen-n (WB: slangewortel mag
ook)

sleeën, sleede, gesleed

hele werkwoord met drie e's, trema
op laatste e; dubbel e in vervoegde
vormen

slimmeriken

dubbel m, één k

sliptong

met p

sloddervos

dubbel d, met r voor de v (Van Dale,
WB: ook slordevos)

smartengeld

met tussen-n (WB: smartegeld mag
ook)

smeuïg

trema op de i

's middags, 's morgens

apostrof voor eerste s, met spatie

sms-bericht

kleine letters, geen punten, met
streepje

sms'en, jij sms't, sms'te, ge-sms't

vervoegde vormen met apostrof
(behalve ik sms), met t, streepje na
ge

sms'je

kleine letters, geen punten, met
apostrof

smyrnatapijt

kleine letter, aaneen, met y na de m,
lange ij

's nachts

apostrof voor eerste s, met spatie

sneetje

[kleine snee] met t

snellopend

aaneen

snelstromend

aaneen

snobisme

één b

snottebel

geen tussen-n

's ochtends

apostrof voor eerste s, met spatie

sociaal-cultureel

met streepje

sociaaldemocratisch

aaneen (WB: sociaal-democratisch)

sociaalpsychologisch

aaneen (WB: sociaal-psychologisch)

sociaal-realistisch

met streepje

sociaalwetenschappelijk

aaneen (WB: sociaalwetenschappelijk)

socialezekerheidsstelsel

aaneen

sodom en gomorra

[zedelijk ontaarde plaats, organisatie,

enz.] kleine letters, dubbel r
soevereiniteit

met oe, één r, twee keer korte ei

sofinummer

kleine letters, aaneen

soiree

dubbel e, geen accenten

solide, solider, soliedst

met i, alleen in overtreffende trap
met ie (WB: meest solide)

sophisticated

met ph, met c, met ed

soufflé, soufflés, souffleetje

dubbel f, één e, met accent aigu;
meervoud zonder apostrof;
verkleinvorm met dubbel e zonder
accent

souffleren

dubbel f

souper, soupertje

met ou, met er; verkleinvorm met tje

souplesse

met ou, één p

souschef

aaneen, met ou en s

souterrain

geen s na ou

Sovjetburger

hoofdletter S, aaneen

Sovjet-communisme

[communisme in de Sovjet-Unie]
hoofdletter S, met streepje (WB:
Sovjetcommunisme)

sovjetcommunisme

[radencommunisme] kleine letter,
aaneen

Sovjet-Jood

twee hoofdletters, met streepje

Sovjetrepubliek

hoofdletter S, aaneen

Sovjet-Russisch

twee hoofdletters, met streepje

Sovjet-Unie

twee hoofdletters, met streepje (WB:
Sovjetunie mag ook)

sowieso

aaneen, twee keer s, met w voor de
ie

Spaans benauwd

hoofdletter S, twee woorden (WB:
spaans benauwd)

spachtelputzmuur

kleine letter, aaneen, met sp, met utz

spaghetti

met h na de g, dubbel t

spécialité

twee keer e met accent aigu

spectaculair

twee keer c (maar: spektakel)

spektakel

twee keer k (maar: spectaculair)

sperzieboon

met z

spic en span

drie woorden, met c

spierversterkend

aaneen

spinnenkruid

met tussen-n (WB: spinnekruid mag
ook)

spinnenweb

met tussen-n (WB: spinneweb mag
ook)

spinnewiel

geen tussen-n

spin-off

met streepje, dubbel f

spionage

één n

spioneren

één n na de o

spionnetje

dubbel n

spleen

[licht depressieve

gemoedsgesteldheid] met ee
splijten

lange ij

spouwmuur

met ou

Sri Lankaan

twee hoofdletters, twee woorden

staakt-het-vuren, een/het -

met streepjes

staatsiefoto

dubbel a, met s na tweede t (maar:
statiegeld)

stagiair

[iemand die stage loopt] met i na de
g, geen slot-e

stagiaire

[vrouwelijke stagiair] met i na de g,
met slot-e

Standaardnederlands

hoofdletter S, aaneen

stante pede

twee woorden

statiegeld

één a, geen s na tweede t (maar:
staatsiefoto)

status-quo

met streepje

stedehouder

geen tussen-n

stedenbouwkundige

met tussen-n, aaneen (WB:
stedebouwkundige mag ook)

stedenschoon

met tussen-n (WB: stedeschoon mag
ook)

steenkolenengels

aaneen, kleine letter

steeplechase

aaneen

steggelen

dubbel g

steigeren

korte ei

steil

[steile berg, steil haar, etc.] korte ei

steilorig

[koppig, stroef] korte ei

stencilen

met c, één l

stendhalsyndroom

kleine letter, aaneen

steppingstone

aaneen

sterkedrank

aaneen

sterksmakend, sterkwerkend

aaneen

stereotiep, stereotiepe

met ie, geen slot-e in onverbogen
vorm (stereotiep gedrag); verbogen
vorm met slot-e (stereotiepe beelden)

stereotype

[het stereotype van] met i-grec, met
pe

stereotypie

met y

ster-van-bethlehem

[plant] twee streepjes, kleine letters

stewardess

dubbel s

stiekem

geen u na de k

stijl

[o.a. manier van doen] lange ij

stiletto

geen y

stilist

geen y

stockholmsyndroom

kleine letter, aaneen

stressen, ik stres, streste, gestrest

één s in vervoegde vormen, geen ed
(WB: dubbel s mag ook)

strijk-en-zet

twee streepjes

stroganoff, biefstuk -

kleine letter, dubbel f

structuur

met c

stucmarmer, stucplafond

één u, met c

stukadoor

met k

stuken, stuukte, gestuukt

met k; dubbel u in vervoegde vormen
(Van Dale, WB: stuccen, stucte,
gestuct mag ook)

stylen, stylede, gestyled

met y; met le in vervoegde vormen

succes

dubbel c

sudoku, sudoku's, sudoku'tje

twee keer u; meervoud en
verkleinvorm met apostrof

suède

met s, dan u, dan e met accent
grave; geen slot-n

sukadelapjes

met k, geen tussen-n

super 8-film

spatie na super, streepje na 8 (WB:
super-8-film)

supervetcool

aaneen (maar: vet cool)

supplement

dubbel p, één m

suppressie

dubbel p, dubbel s

suprematie

één p

surfen, surfte, gesurft

met t in vervoegde vormen

surseance

geen accent aigu op de e

surveilleren

dubbel l

's werelds

apostrof voor eerste s, met spatie

syfilis

eerst y, dan twee keer i, één f, één l

syllabe

met y, dubbel l

symbiose

met y, met m, met s

symfonieorkest

met y, met m, met f, aaneen, met k

symmetrie

dubbel m

sympathiseren

met y, met h na de t, met s

symptoom

met y, twee keer m

synagoge

met y, twee keer g

synchroon

met y, met ch

syndroom

met y

synesthesie

met y, geen a voor de e, met h na de
t, met s

synoniem

eerst y, dan ie

synonymie

twee keer y, dan ie

synthetisch

met y, met h na eerste t
naar boven

T
taalminnend

aaneen

tabberd

met slot-d

taboeïseren

met oe, trema op de i, geen e na de i

tache de beauté

[schoonheidsvlekje] losse woorden,
met accent aigu

tackle

[voetbalterm] met a, dan ck, dan le

tafeltje-dek-je

twee streepjes

taferelen

één f, met e na de f

taliban

kleine letter, twee keer één a

talud

één u, met slot-d (WB: taluud mag
ook)

tamtam

aaneen

tandenknarsen

met tussen-n (maar: knarsetanden)

tantaluskwelling

kleine letter, aaneen

tanteagaathregeling

kleine letters, aaneen

tantebetjestijl

kleine letters, aaneen

tantième

accent grave op eerste e

taoïsme

met o na de a, trema op de i

tapas/tapa's

beide goed (WB: alleen tapas)

tapir

geen e na de i

tarantinesk

kleine letter, met sk

tatoeëren

één t, met oe, dan één e met trema

tatoeëerde, getatoeëerd

één t, drie e's na de o, trema op
tweede e

met x; hele werkwoord met één e
taxiën, ik taxi, jij/hij taxiet, taxiede,
met trema; vervoegde vormen met ie
getaxied
(behalve ik taxi)
taxietje

met x, met ie, geen apostrof

T-bonesteak

hoofdletter, streepje na de T, verder
aaneen

tbs'er

kleine letters, met apostrof

tbs-patiënt

kleine letters, met streepje, trema op
de e

te allen tijde

slot-n na alle

teckel

[hondenras] met ck (WB: tekkel mag
ook)

te goed doen (zich - aan)

drie woorden

tegoed hebben

twee woorden (WB: te goed hebben)

te gronde richten

drie woorden, niet ten

tekeergaan, ging tekeer,
tekeergegaan

aaneen

tekortdoen, deed tekort,
tekortgedaan

aaneen

tekortkomen, kwam tekort,
tekortgekomen

aaneen

tekortschieten, schoot tekort,
tekortgeschoten

aaneen

tekst, tekstueel

met ks (maar: context, contextueel,
textiel, textuur)

te land en ter zee

eerst te, dan ter, losse woorden

telewerken

aaneen

te midden van

drie woorden

ten anderen male

slot-n na te en na andere

ten algemenen nutte

slot-n na te en na algemene

tendensen

met s

ten enenmale

enenmale aaneen, slot-n na te en na
ene

tenhemelschreiend

aaneen

tenietdoen

aaneen

tenietgaan

aaneen

ten langen leste

slot-n na te en na lange

ten minste

[op z'n minst] twee woorden

tenminste

[althans] aaneen

ten slotte

[tot slot, uiteindelijk] twee woorden

tenslotte

[immers, per slot van rekening]
aaneen

tentoonstellen, stelde tentoon,
tentoongesteld

aaneen

ten tweede male

alleen slot-n na te

tequila

kleine letter, met qu, één l

terechtkomen, kwam terecht,
terechtgekomen

aaneen

ternauwernood

aaneen, twee keer r voor de n, met
au

terpentijn, terpentine

met n voor tweede t

ter perse gaan

drie woorden, geen slot-n, slot-r na te

ter wille van

drie woorden (maar: omwille van)

ter zake

twee woorden, ook in ter zake
doen(d), ter zake komen, ter zake
kundig, ter zake van

terzelfder tijd

twee woorden; slot-r na te en na
zelfde; tezelfdertijd mag ook (WB:
terzelfdertijd/tezelfdertijd)

terzijde

aaneen (WB: ter zijde, behalve in
een/het terzijde)

tetanusinjectie

aaneen; injectie met c

tête-à-tête

twee streepjes, twee keer e met
accent circonflexe, a met accent
grave

Teutoons

hoofdletter, geen h, met eu

te veel

[overdadig veel] twee woorden

teveel

[overschot] aaneen

tevoorschijn (halen, komen, etc.)

aaneen

teweegbrengen, bracht teweeg,
teweeggebracht

aaneen

teweerstellen, stelde teweer,
teweergesteld

aaneen

te werk gaan, ging te werk, te werk
drie woorden
gegaan
tewerkstellen, stelde tewerk,
tewerkgesteld

aaneen

textiel, textuur

met x (maar: tekst, tekstueel)

tezamen

aaneen, met z

tezelfdertijd

aaneen, alleen slot-r na zelfde;
terzelfder tijd mag ook (WB:

tezelfdertijd/terzelfdertijd)
te zijner tijd

drie woorden; alleen slot-r na zijne

thans

met th (maar: nochtans)

thuisblijven

met th, aaneen

tiensecondelijm

aaneen, geen tussen-n (WB:
tiensecondenlijm mag ook)

tijdenlang

aaneen, met tussen-n

tijdlang, een -

aaneen

tijm

geen h, lange ij

tiranniek

geen y, één r, dubbel n

tjiftjaf

aaneen, twee keer j na de t

tjilpen

met tj; sjilpen of tsjilpen mag ook

T-kruising

hoofdletter, met streepje

tl-buis, tl-verlichting

kleine letters, met streepje

toast, toasten

[van brood] met oa

toe-eigenen

met streepje, geen trema

toegeëigend

met trema, geen streepje

toegewijd

lange ij

toehoorster

geen d voor de s

toentertijd

aaneen, drie keer t

toerfiets

met oe

toerist

met oe

toermalijn

met oe, lange ij

toernooi/tornooi

beide goed; niet met ou

toewijding

lange ij

tompoes, tompoezen

[gebakje] met oe, met s; meervoud
met z

tompouce, tompouces

[gebakje, paraplu] met ou, met ce;
meervoud zonder apostrof

toost, toosten

[heildronk] dubbel o

top secret

twee woorden

top tien

twee woorden; top 10 mag ook (WB:
toptien)

toptienspeler

aaneen; top 10-speler mag ook

tory, tory's

kleine letter, slot-y; meervoud met y
en apostrof (WB: Tories als partij)

tosti-ijzer

met streepje

toupet

met ou

touretappe

met ou, kleine letter (WB:
Touretappe)

tournedos, tournedostje

met ou, met s; verkleinvorm met s
voor t

tournee

met ou, dubbel e, geen accent

touringcar

met ou, aaneen

touristclass

met ou, aaneen

tourniquet

met ou, met qu

touroperator

met ou, aaneen

tourwinnaar

met ou, kleine letter (WB:

Tourwinnaar)
tractor, tractie

met c (maar: traktaat, trakteren)

tragédienne

accent aigu op eerste e, geen trema
op tweede e

traiteur

geen accent circonflexe op de i

trait-d'union

streepje na trait, apostrof na de d,
verder aaneen

traktaat, trakteren

met k (maar: tractie, tractor)

transcriptie

één s

trans-Atlantisch

kleine letter t, hoofdletter A, met
streepje

trans-Europees

kleine letter t, hoofdletter E, met
streepje

triatlon

geen h na de t

trijp, trijpen

lange ij

trompe-l'oeil

met e na de p, streepje na de e,
apostrof na de l, dan o, e, i en slot-l,
geen u

truc, trucje

[handigheid] één u, met c, ook in
verkleinvorm

trucage

met c

truck

[vrachtwagen] met ck

trukendoos

één u, met k, geen c

trukeren, trukeerde, getrukeerd

één u, met k, geen c

T-shirt

hoofdletter T, met streepje

tseetseevlieg

aaneen, twee keer ts, twee keer
dubbel e

tsjilpen

met tsj; sjilpen of tjilpen mag ook

T-splitsing

hoofdletter, met streepje

tuktuk

aaneen, twee keer u, twee keer k

turkooizen

met k, dubbel o, dan i, z, e en slot-n
(Van Dale, WB: turquoise mag ook)

Tweede Kamerdebat, Tweede
Kamerlid, etc.

hoofdletters, spatie na Tweede,
verder aaneen

tweede kerstdag, tweede paasdag

kleine letters (maar: Kerstmis, Pasen)
(WB: Tweede Kerstdag, Tweede
Paasdag)

tweedeklascoupé

aaneen, accent aigu op slot-e

tweedeklassencoupé

aaneen, met tussen-n, accent aigu op
slot-e (WB: tweedeklassecoupé mag
ook)

tweedelijnsgezondheidszorg

aaneen

tweederdemeerderheid

aaneen (WB: tweederde
meerderheid)

tweefasestructuur

aaneen, geen tussen-n (WB:
tweefasenstructuur mag ook)

twijfel

lange ij

twintigste-eeuwers

met streepje

twintigste-eeuws

met streepje

tyfus

met y, met f

typefout

met y, met e na de p (WB: typfout
mag ook)

typen, ik typ, typte, getypt

met y, geen e na de p in vervoegde
vormen

tyrannosaurus

kleine letter, met y, dubbel n

tzatziki

twee keer z na de t
naar boven

U
u aller vriend

geen w na de u, slot-r na alle

u beider keus

geen w na de u, slot-r na beide

überhaupt

umlaut op de u, met pt

übermensch

kleine letter, umlaut op de u, met sch

ubiquiteit

met qu

U-bocht

hoofdletter, met streepje

U-boot

hoofdletter, met streepje (WB: uboot)

undercoveragent

aaneen

uilenbril

met tussen-n (WB: uilebril mag ook)

uit anderen hoofde

slot-n na andere

uitbaatster

met t voor de s

uitdiensttreding

aaneen

uit-en-ter-na/uit-en-te-na

beide goed, met streepjes

uitentreuren

aaneen, geen d, twee keer n

uitfaden, hij fadet uit, fadede uit,
uitgefaded

tegenwoordige tijd met fadet,
verleden tijd met fadede, voltooid
deelwoord met faded

uitgavenpatroon

met tussen-n (WB: uitgavepatroon
mag ook)

uitgiftekoers

geen tussen-n

uitjouwen

met ou, met w

uitkrijten

lange ij

uitkristalliseren

dubbel l

uitrijkaart

geen d

uitroeiing

dubbel i, geen trema

uitstijgen

lange ij

uitweiden, weidde uit

korte ei; dubbel d in verleden tijd

ultieme

met e na de i

ultradevoot, ultradevote

aaneen

ultramodern

aaneen

umfeld

kleine letter, slot-d

unanieme

met e na de i

unicum

met c

updaten, updatet, updatete,
geüpdatet

tegenwoordige tijd met datet,
verleden tijd met datete, voltooid
deelwoord met trema op de u en met
datet

upgraden, upgradede, geüpgraded

tegenwoordige tijd met gradet,

verleden tijd met gradede, voltooid
deelwoord met trema op de u en met
graded
ups-and-downs/ups en downs

beide goed: met twee streepjes en
met and, óf met twee spaties en met
en; geen apostrofs (WB: ups and
downs/ups en downs)

uptempo

aaneen (WB: up-tempo)

up-to-date

twee streepjes

urinoir

met oi, geen e na de r

usance

a voor de n, met c na de n, slot-e

Utopia

hoofdletter

utopieën

kleine letter, dubbel e, trema op
laatste e

uv-straling

kleine letters, met streepje

uzi, uzi's

kleine letter, met z; meervoud met
apostrof
naar boven

V
va-banque

met streepje, met que

vacant

met c (maar: vakantie)

vacatie(geld)

met c (maar: vakantie(geld))

vacature/vacatuur

beide goed; met c (maar: vakantie)

vacuüm

met c, trema op tweede u

vaderlandlievend/vaderlandslievend beide goed; aaneen
vadsig

met d, met s

vakantie

met k (maar: vacant, vacatie,
vacature)

vallei

dubbel l, korte ei

van adellijken huize

één d, dubbel l, slot-n na adellijke

van alles

twee woorden

van dien

twee woorden

van goeden huize

slot-n na goede

vanjewelste

aaneen (WB: van jewelste)

van koninklijken bloede/huize

slot-n na koninklijke

van likmevestje

spatie na van, verder aaneen, met t
na de s

van-negen-tot-vijftype

drie streepjes, verder aaneen

van tevoren

twee woorden

variété

geen trema, accent aigu op beide e's

Vastenavond

hoofdletter

veelgebruikt, veelgehoord,
veelgeprezen

aaneen

veilen

[te koop bieden] korte ei

veinzaard

korte ei, met z

velours

met ou, met s na de r

venus

[mooie vrouw] kleine letter

venusheuvel, venusschelp,

kleine letter

venusziekte
verassen, veraste, verast

[cremeren] één r; één t in verleden
tijd

verbouwereerd

met ou

vergalopperen

één l, dubbel p

vergasten op, vergastte op

[onthalen op] dubbel t in verleden tijd
(zij vergastte ons op een heerlijk
dinertje)

vergoelijken

geen i na de e

vergrootte

[onthalen op] verleden tijd: hij
vergrootte de foto] dubbel o, dubbel t

vergrote

[voltooid deelwoord: de vergrote
foto] één o, één t

verloochenen

dubbel o, met ch

vermaledijde

lange ij, twee keer één d

vermeien (zich -), vermeit zich,
vermeide zich, heeft zich vermeid

[zich vermaken] korte ei, geen d in
tegenwoordige tijd, één d in verleden
tijd

vermijden

[ontwijken] lange ij

vernachelen

met ch

vernissage

dubbel s

veronachtzamen

geen t na eerste n

verrassen, verraste, verrast

[overrompelen] dubbel r; één t in
verleden tijd

Verre Oosten

twee hoofdletters, twee woorden

versgebakken

aaneen

versjteren, versjteerde, versjteerd

met j na de s, niet met ie

verticaal

met c

vertrouwenwekkend

aaneen

vet cool

twee woorden (maar: supervetcool)

vicieuze

met c na eerste i, met i na de c,
verbogen vorm met z

victoriaans

kleine letter (WB: Victoriaans tijdperk
vs. victoriaanse preutsheid)

vief, vieve

met ie; verbogen vorm met twee keer
v

viergangendiner

aaneen

vieux, vieuxs, vieuxtje

kleine letter; meervoud met s na de
x; verkleinvorm met t na de x

viezeriken

één k

vijf achtste

twee woorden (WB: vijfachtste)

vijlen

[met een vijl] lange ij

vijlsel

lange ij

Vinex-wijk

één hoofdletter, met streepje (WB:
vinexwijk)

vinkenslag, vinkentouw

met tussen-n (WB: vinkeslag,
vinketouw mag ook)

vinyl

eerst i, dan y

viptribune

aaneen, kleine letters

visakte

aaneen, met k

vis-à-vis

twee streepjes, accent grave op de a

viscose, viscositeit

met c

viskeus, viskeuze

[stroperig] met k; met z in verbogen
vorm

vivisectie

twee keer v, met ct, met ie aan het
eind

vlaggenschip

met tussen-n (WB: vlaggeschip mag
ook)

vlakbij

[hij woont vlakbij] aaneen

vlak bij

[vlak bij het huis] twee woorden

vliegenzwam

met tussen-n (WB: vliegezwam mag
ook)

vleien

[naar de mond praten] korte ei

vlijen

[met zorg neerleggen] lange ij

vlooienkruid

met tussen-n (WB: vlooiekruid mag
ook)

vluggerd, vluggerdje

[iemand die vlug is] met d

vluggertje

[snelle handeling] met t

volgens Bartjens

hoofdletter B

volgevreten

aaneen

voltooiing

dubbel o, dubbel i, geen trema

vonnissen

dubbel n, dubbel s

voor-Bijbels

kleine letter v, hoofdletter B, met
streepje (WB: voorbijbels)

voor-de-gek-houderij

drie streepjes

voorgeleiden

aaneen, korte ei

vooroplopen

aaneen

voor pampus liggen

drie woorden, kleine letters

voorwaardenscheppend

met tussen-n, aaneen

voorwendsel

met ds (maar: aanwensel)

voor zover

twee woorden (WB: voorzover mag
ook)

vossenbes

met tussen-n (WB: vossebes mag
ook)

vrijemarkteconomie

aaneen, economie met c

vrije tijd

twee woorden

vrijetijdsbesteding

aaneen, met tussen-s

vroegchristelijk

aaneen

vroegtwintigste-eeuwse

aaneen, streepje na twintigste
vanwege klinkerbotsing

vrouw-zijn

met streepje

vulkanisatie

met k

vullis

met i voor de s

VUT

drie hoofdletters (WB: vut)

VUT-gerechtigd

drie hoofdletters, met streepje (WB:
vutgerechtigd)

vutter

kleine letters, geen apostrof

vwo'er

kleine letters, met apostrof (maar:
havoër)

vwo 5-leerling

kleine letters, spatie na vwo, streepje
na 5 (WB: vwo-5-leerling)

vwo-leerling

kleine letters, met streepje (maar:
havoleerling)
naar boven

W
waardeloos

geen tussen-n (WB: waardenloos
('zonder waarden') mag ook)

waardeschaal

geen tussen-n (WB: waardenschaal
mag ook)

waardevrij

geen tussen-n (WB: waardenvrij mag
ook)

Waddeneiland

hoofdletter (WB: waddeneiland
(willekeurig eiland), de
Waddeneilanden (in Nederland))

waddengebied

kleine letter (WB: Waddengebied)

wake-upcall

streepje na wake, verder aaneen

waldorfsalade

kleine letter, één f, aaneen

walhalla

[een ideale plaats] kleine letter

watjekouw

met ou, met slot-w

wc, wc's, wc'tje

kleine letters, geen punten;
meervoud en verkleinvorm met
apostrof

wc-bril, wc-rol, etc.

met streepje

weduwepensioen

geen tussen-n (WB:
weduwenpensioen mag ook)

weeïg

dubbel e, trema op de i

weiden

[(laten) grazen] korte ei

weids

[weids uitzicht, weidse gebaren, etc.]
korte ei

weifelen

korte ei (maar: twijfelen)

weinigzeggend

aaneen

weitas

[jagerstas] korte ei

wel degelijk

twee woorden

weleens

aaneen

welhaast

aaneen

welteverstaan

aaneen

weltschmerz

kleine letter, met sch, met slot-z

wenkbrauw

met au, met slot-w

wereldschokkend

aaneen

wespentaille

met tussen-n (WB: wespetaille mag
ook)

Westen

[de westerse wereld] hoofdletter

westen

[windrichting, deel van een gebied]
kleine letter

westers

kleine letter

West-Europa, West-Europees

twee hoofdletters, met streepje

westwaarts

met t na de r

whiplash

aaneen, met wh, met sh

whisky, whisky's, whisky'tje

met h na de w, geen e voor de y;
meervoud en verkleinvorm met y en
apostrof

whizzkid

met h na de w, dubbel z, aaneen

wiedes, nogal -

met es, niet us

wiegelied

geen tussen-n

wiegendood

met tussen-n (WB: wiegedood mag
ook)

wierook

één r

wiiën

kleine letter, dubbel i, trema op de e

wijd

[breed, ruim] lange ij

wijden

[consacreren, inhuldigen, besteden
(wijden aan)] lange ij

wijd en zijd

drie woorden, twee keer lange ij en d

wijwater

lange ij

wildebeest

[gnoe] aaneen

wilde weg, in het -

vier woorden

wining-and-dining

twee streepjes

winningmood

aaneen (WB: winning mood)

win-winsituatie

streepje na eerste win, verder aaneen

witgepleisterd

aaneen, korte ei

witteboordencriminaliteit

aaneen

Witte Donderdag

twee hoofdletters

Witte Huiswoordvoerder

twee hoofdletters, spatie na Witte,
verder aaneen

witwassen

aaneen

wodka, wodkaatje

met w, met d; verkleinvorm met
dubbel a

wolkeloos

geen tussen-n (WB: wolkenloos mag
ook)

womanizer

met z

woon-werkverkeer

streepje na woon, verder aaneen

woon-zorgcomplex

streepje na woon, verder aaneen

woordvoerster

geen d na de r

woprelatie

[wippen, ontbijten, pleite] kleine
letters, aaneen

worcestersaus, worcestershiresaus

kleine letters, aaneen

world wide web

kleine letters, drie woorden

worstcasescenario

aaneen

worstenbroodje

met tussen-n (WB: worstebroodje
mag ook)

streepje na would, verder aaneen
would-beactrice, would-beschrijver (WB: would-be-actrice, would-beschrijver)
wriemelen

met wr; friemelen mag ook

writer's block

twee woorden, apostrof voor de s

naar boven
X
x-aantal

kleine letter, met streepje

xantippe

[twistzieke vrouw] kleine letter, geen
h na de t

x-as

kleine letter, met streepje

X-benen

hoofdletter, met streepje

X-chromosoom

hoofdletter, met streepje, met ch

x-coördinaat

kleine letter, met streepje, trema op
tweede o

xenofoob, xenofoben

met b

xeroxen, xeroxte, gexeroxt

kleine letter, twee keer x; met t in
vervoegde vormen

x-stralen

kleine letter, met streepje

xtc-pil

kleine letters, met streepje;
ecstasypil mag ook

xylofoon

met y, met f
naar boven

Y
yahtzee

met h voor de t, dubbel e

yahtzeeën, yahtzeede, geyahtzeed

met h voor de t; hele werkwoord met
drie e's, trema op derde e; dubbel e
in vervoegde vormen

yaleslot

kleine letter, aaneen

yankee, yankees

kleine letter, dubbel e; meervoud
zonder apostrof

yankee-Engels

kleine letter y, hoofdletter E, met
streepje

y-as

kleine letter, met streepje

Y-chromosoom

hoofdletter, met streepje, met ch

y-coördinaat

kleine letter, met streepje, trema op
tweede o

yell

dubbel l

yellen, ik yel, yelde, geyeld

één l in vervoegde vormen (WB: ik
yell, yellde, geyelld mag ook)

yin en yang

drie woorden, kleine letters, twee
keer y, yin met n, yang met ng

yoghurt

met y, met h na de g

yorkham

aaneen, kleine letter

yorkshireterriër

aaneen, kleine letter, trema op
laatste e

ypsilon

aaneen, eerst y, dan i

yuppie, yuppies

met y, met ie; meervoud zonder
apostrof

yuppieachtig

aaneen, met y, met ie

yuppificatie

aaneen, met y, dubbel p, met c
naar boven

Z

zakendoen, deed zaken,
zakengedaan

aaneen (maar: goede zaken doen)

zakjapanner

aaneen, kleine letters

zakkenroller

met tussen-n (WB: zakkeroller mag
ook)

zaniken, zaniker

één k

zedeloos

geen tussen-n

zedenpredikers

met tussen-n, één k (WB:
zedepredikers mag ook)

zee-eend, zee-egel

met streepje, geen trema

zegevierend

geen tussen-n, aaneen

zeg maar

twee woorden

zei

[verleden tijd van zeggen] korte ei

zeikerd

korte ei, met d

zeisen

korte ei, met s na de i

zenboeddhisme

kleine letters, aaneen, met oe, dubbel
d, met h na tweede d (niet na de b)

zenit

geen h na de t

zenuwslopend

aaneen

zestienmetergebied

aaneen; 16 metergebied mag ook

ziekteverwekkend

aaneen, geen tussen-n (WB:
ziektenverwekkend mag ook)

zielenknijper

met tussen-n (WB: zieleknijper mag
ook)

zielenpiet

met tussen-n (WB: zielepiet mag ook)

zielenpijn

met tussen-n (WB: zielepijn mag ook)

zielenpoot

met tussen-n (WB: zielepoot mag
ook)

zielenroerselen

met tussen-n (WB: zieleroerselen
mag ook)

zigzaggen

aaneen

zij

[persoonlijk voornaamwoord] lange ij

zij

[als in het zij zo, wat dies meer zij,
ere zij God e.d.] lange ij

zijig

lange ij, geen trema

zijnentwege

aaneen

zijns weegs gaan

drie woorden

zinnebeeld

geen tussen-n

zinnenprikkelend, zinnenstrelend

aaneen, met tussen-n

zloty, zloty's

kleine letter, met zl, met y; meervoud
met apostrof

zoab

[zeer open asfaltbeton] kleine letters,
geen punten

zo dadelijk

twee woorden (WB: zodadelijk mag
ook)

zoeaaf

met oe

Zoeloe, Zoeloes

hoofdletter, twee keer oe; meervoud
zonder apostrof

zoetjesaan

aaneen

zo-even

met streepje, geen trema

zogezegd

aaneen

zo meteen

twee woorden (WB: zometeen mag
ook)

zomin (net - als)

aaneen

zo min mogelijk

drie woorden

zondelast

geen tussen-n (WB: zondenlast mag
ook)

zonder meer

twee woorden

zone

geen accent circonflexe op de o

zonet

[zo-even] aaneen

zongerijpt

aaneen

zonnebank, zonnebril, zonneschijn,
zonnestelsel

geen tussen-n

zo nodig

twee woorden (WB: zonodig mag
ook)

zonovergoten

aaneen

zooitje/zootje

beide goed; met t

zorg dragen

twee woorden (WB: zorgdragen)

zoveel

aaneen (WB: zo veel, behalve in
zoveel te meer/beter/etc., drie euro
zoveel, zoveel zeggen/bedoelen als ...
en zoveel hoofden, zoveel zinnen)

zozo

aaneen

Zuid-Europa, Zuid-Europees

twee hoofdletters, met streepje

Zuid-Frankrijk, Zuid-Frans

twee hoofdletters, met streepje

Zuid-Holland, Zuid-Hollands

twee hoofdletters, met streepje

zuidpool

[magnetische pool] kleine letter

Zuidpool

[Antarctica, gebied] hoofdletter

Zuidpoolexpeditie

hoofdletter, aaneen

zwaarbewapend

aaneen

zwaargebouwd

aaneen

zwanenbloem

met tussen-n (WB: zwanebloem mag
ook)

zwanenhals

met tussen-n (WB: zwanehals mag
ook)

zwart-Amerikaans

kleine letter z, hoofdletter A, met
streepje

zwartepiet (de - toespelen)

kleine letters, aaneen

Zwarte Piet

[knecht van Sinterklaas] twee
woorden, twee hoofdletters

zwartgeblakerd

aaneen

zwartgespikkeld, zwartgevlekt

aaneen

zwartrijden

aaneen

Zwartvoetindiaan

hoofdletter Z, aaneen

zwart-wit

met streepje

zwart-witfoto

streepje na zwart, verder aaneen

zwart-witkopieën

streepje na zwart, verder aaneen,
met k, twee e's, trema op tweede e

zwezeriken

één k

zwijmelen

lange ij

zwijnen

lange ij

zwijnendistel

met tussen-n (WB: zwijnedistel mag
ook)

zwitserlevengevoel

kleine letters, aaneen
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