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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING 

Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de 
Overkoepelende Taalcommissie (OTC) van het Nederlandstalig Scrabbleverbond, de Scrabble 
Bond Nederland en de Malino Federatie een Taalreglement opgesteld.  

Als basisnaslagwerk geldt de downloadversie van de 15e uitgave van het Van Dale Groot 
woordenboek van de Nederlandse taal, (afgekort als het EGWN 15). In voorkomende 
gevallen wordt nieuwe of gewijzigde informatie uit Van Dale Online gebruikt, maar alleen voor 
spelling en uitspraak van lemma’s en voor de beoordeling van de woordvormen. 

Voor alle woorden van twee tot en met negen letters is de Officiële Scrabblewoordenlijst, 
uitgegeven door Van Dale (SWL) bindend. Daarnaast zijn ook alle woorden van tien, elf en 
twaalf letters bindend. Voor de woorden van meer dan twaalf letters dient het Taalreglement 
als leidraad.  

Bij het opstellen van het Taalreglement wordt uitgegaan van twee hoofdbegrippen: het woord 
zoals het als lemma (trefwoord) terug te vinden is in de naslagwerken, en de flexies 
(woordvormen) zoals deze vanuit de taalregels kunnen gevormd worden door middel van 
verbuigingen, vervoegingen of afleidingen.  

Aangezien de letterverzamelingen voor Scrabble® en Malino niets voorzien voor 
uitspraaktekens als accent, trema, umlaut, cedille, tilde en ook niets voor spellingtekens als 
samentrekkings-, koppel- of weglatingstekens (apostrof), worden zij verwaarloosd. Zo worden 
woorden als café, mee-eten, auto’s en reünie aanvaard als respectievelijk cafe, meeeten, 
autos en reunie. 

In het Taalreglement (vanaf hoofdstuk 2) en de bijlagen worden de goedgekeurde 
voorbeeldwoorden in romein (vet) weergegeven. De afgekeurde voorbeeldwoorden zijn altijd 
cursief (vet-cursief) vermeld. 

1.2 NASLAGWERKEN 

Bij het Nederlandstalig Scrabbleverbond, de Scrabble Bond Nederland en de Malino Federatie 
worden de volgende naslagwerken gebruikt: 

 de Officiële Scrabblewoordenlijst 2017 (SWL), met alle toegelaten woorden van twee tot 
en met negen letters, inclusief de updates 2018, 2019 en 2020;  

 de tien-, elf- en twaalfletterwoordenlijsten 2017, opgemaakt door de OTC, inclusief de 
updates 2018, 2019 en 2020;  

 de beslissingen van de OTC, vastgelegd in Taaldossiers die op de website van het  
NTSV vzw te raadplegen zijn. Zie ook de toelichting op pagina 68; 

 het Taalreglement bij de Officiële Scrabblewoordenlijst 2017, inclusief de bijlagen, versie 
1 januari 2020;  

 de 15e uitgave van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, de 
downloadversie 15.1 (afgekort als het EGWN 15); 

 de meest recente onlineversie van het Van Dale Groot Woordenboek van de 
Nederlandse taal (Van Dale Online), enkel voor spelling en uitspraak van lemma’s en 
voor de beoordeling van de woordvormen;  

 de elektronische uitgave van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), te raad-
plegen via de website http://ans.ruhosting.nl/e-ans, enkel bij grammaticale problemen. 

 

http://ans.ruhosting.nl/e-ans
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HOOFDSTUK 2 – LEMMA’S 

2.1 WAT ZIJN LEMMA’S? 

Onder een lemma verstaan we de basisvorm van een woord, ook wel trefwoord genoemd. Als 
lemma’s worden aangemerkt: 

a. De vetgedrukte lemma’s die in het EGWN 15 in de linkerkolom onder het kopje 
‘trefwoorden’ staan; bij het aanklikken verschijnt rechts uitleg over het betreffende lemma.  

b. De samenstellings- en afleidingsvoorbeelden (hierna: ssvb) die eveneens in de 
linkerkolom onder het kopje ‘trefwoorden’ staan; bij het aanklikken wordt het ssvb in de 
rechterkolom gearceerd weergegeven bij het lemma waarmee het een samenstelling is.   

c. De lemma’s die door de OTC zijn bijgemaakt of toegelaten: zie hoofdstuk 2.2. 

2.2 TOEGELATEN LEMMA’S 

Naast de lemma’s die vetgedrukt in het EGWN 15 voorkomen en niet vallen onder de ‘niet-
toegelaten lemma’s’ (zie hoofdstuk 2.3) worden ook lemma’s bijgemaakt op basis van de 
volgende zes criteria (2.2.a tot en met 2.2.f). 

2.2.a Samenstellingen met vormvarianten 

Vormvarianten zijn kleine varianten van een lemma, hierna genoemd basiswoord. De 
vormvarianten hebben dezelfde betekenis als het basiswoord, maar worden anders geschreven 
en uitgesproken. Ze zijn te vinden in het EGWN 15 bij iedere betekenis van een basiswoord, 
onder de verklaring, met de vermelding ‘vormvariant …’. Bij het opzoeken van die vormvariant 
wordt verwezen naar het basiswoord. Daarnaast kan de OTC ook andere vormvarianten 
opnemen. 

eg/egge, -gewijs/-gewijze, kade/ka/kaai, -oom/-oma, worm/wurm 

Bij samenstellingen wordt de vormvariant niet vermeld, maar als het basiswoord voorkomt in 
een samenstelling dan mag dit worden vervangen door zijn vormvariant, mits het woord zijn 
oorspronkelijke betekenis niet verliest. Deze vervanging is ook andersom toegestaan, dus een 
vormvariant mag worden vervangen door het basiswoord mits het dezelfde betekenis heeft. 

‘leder’ is een vormvariant van ‘leer’; lederbok mag niet vervangen worden door leerbok 
(wegens betekenisverandering) 

Vormvarianten kunnen niet altijd in elke mogelijke positie van de samenstelling (eerste of 
tweede deel) worden vervangen. In bijlage 1 is hiervan de volledige opsomming opgenomen. 

2.2.b Telwoorden en hun samenstellingen 
De bepaalde hoofdtelwoorden en de overeenkomstige bepaalde rangtelwoorden die 
aaneengeschreven worden, zijn toegelaten, ook wanneer ze niet in het EGWN 15 zijn 
vermeld. Hoofdtelwoorden met de criteria “niet algemeen” en “Bargoens” zijn alleen toegelaten 
indien ze als lemma in het EGWN 15 zijn vermeld. 

 honderdzestig, zesenveertigste 

Ook zijn toegelaten: alle samengestelde woorden bestaande uit een bepaald hoofdtelwoord 
(behalve nul) met een achtervoegsel of tweede lid, waarbij het EGWN 15 uitdrukkelijk vermeldt 
dat het met een hoofdtelwoord kan worden verbonden. Soms komt bij het achtervoegsel of 
tweede lid de omschrijving voor: ‘zoveel … tellend als door het eerste lid wordt aangegeven’ of 
‘met zoveel of zulke …. als in het eerste lid wordt aangegeven’. Het EGWN 15 moet bij het 
achtervoegsel of tweede lid dan wel minstens één voorbeeld met een telwoord als eerste lid 
vermelden.  

De OTC heeft daarnaast enkele samenstellingen toegelaten op basis van de in het EGWN 15 
voorkomende verbinding met hoofdtelwoorden. De volledige lijst is opgenomen in bijlage 9. Om 
praktische redenen worden de hoofdtelwoorden in samengestelde woorden beperkt tot de 
getallen 1 tot en met 20, alsmede 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en 1000, behalve als een 
dergelijke samenstelling niet mogelijk is.  
Voor een aantal samenstellingen is de reeks beperkt: zie bijlage 9. 

achttienzijdig, achtweeks, driebladig, elfjarig, vijfkleurig, zesenhalf, zesurig  
maar niet:  driebuikig, duizendplusser, eendubbel, zeswangig  
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Ook zijn toegelaten: alle samengestelde woorden bestaande uit een bepaald rangtelwoord met 
een achtervoegsel, waarbij het EGWN 15 uitdrukkelijk vermeldt dat het met een rangtelwoord 
kan worden verbonden. Meestal staat bij het achtervoegsel de omschrijving: ‘in samenstellende 
afleiding met een rangtelwoord’ of ‘als tweede lid in samenstellingen als de volgende, met als 
eerste lid een rangtelwoord’. Voor een aantal samenstellingen is die reeks beperkt: zie bijlage 9. 
De OTC heeft ook enkele samenstellingen toegelaten op basis van de in het EGWN 15 
voorkomende verbinding met rangtelwoorden. De volledige lijst is opgenomen in bijlage 9. 

derdejaars (zie bij jaar (4)), vierde-eeuws, zesdehands 

2.2.c Samenstellingen met avond, dag, middag, nacht en ochtend als tweede lid 

Het EGWN 15 vermeldt dat deze lemma's ook voorkomen 'als tweede lid in samenstellingen als 
de volgende, waarin het eerste lid een dag, maand, seizoen (of periode) noemt'. Alle 
samenstellingen met als eerste lid de 7 dagen van de week, de 12 maanden van het jaar of de 
seizoenen (herfst, lente, najaar, voorjaar, zomer, winter) worden toegelaten. 

juniavond, lenteochtend, najaarsdag, oktobernacht, vrijdagmiddag 

2.2.d Lemma’s uit vorige edities van Van Dale 

Uit de vorige edities van Van Dale (12e, 13e en 14e) werd een aantal lemma’s behouden, 
hoewel ze niet in het EGWN 15 zijn vermeld. Daarnaast heeft de OTC ruim 400 extra lemma’s 
toegevoegd. De volledige lijst is opgenomen op de websites van de bonden onder de rubriek 
TAAL / DOSSIERS. Bijvoorbeeld:  

bajesmaf, bowler, eendenei, forecasten, schermer, trouwjas, zeefbodem 

2.2.e Correctie van lemma’s in het EGWN 15  

Enkele lemma’s hebben in het EGWN 15 een foute spelling; ze worden als volgt gecorrigeerd: 
  

bacovencultuur moet zijn bacovecultuur, met mv. bacoveculturen, -s 
bacovenplantage moet zijn bacoveplantage, met mv. bacoveplantages 
bacovenpolder  moet zijn bacovepolder, met mv. bacovepolders 
bediendenpaar  moet zijn bediendepaar, met mv. bediendeparen 
bediendenruimte moet zijn bedienderuimte, met mv. bedienderuimten, -s 
bediendenstel  moet zijn bediendestel, met mv. bediendestellen 
bellenman  moet zijn belleman, met mv. bellemannen 
Bertha   moet zijn bertha, met mv. bertha’s 
bladzijdenpaar  moet zijn bladzijdepaar, met mv. bladzijdeparen 
blakaypesi  moet zijn blakaipesi (g.mv.) 
Boeddha-achtig moet zijn boeddha-achtig  
Bouquetreeks  moet zijn bouquetreeks, met mv. bouquetreeksen 
cichlidesoort  moet zijn cichlidensoort 
confitureachtig moet zijn confituurachtig 
dismaturiteit  moet zijn dysmaturiteit (g.mv.) 
dismatuur  moet zijn dysmatuur, met mv. dysmaturen 
disulfidebrug  moet zijn disulfidenbrug 
dogendochter  moet zijn dogedochter, met mv. dogedochters 
dogenkind  moet zijn dogekind, met mv. dogekinderen 
dogenzoon  moet zijn dogezoon, met mv. dogezonen, dogezoons 
Felliniachtig  moet zijn felliniachtig 
fichesbak  moet zijn fichebak, met mv. fichebakken 
fiyadu   moet zijn fiadu, met mv. fiadu’s 
fruitella   moet zijn fruittella, met mv. fruittella’s 
havanakleur  moet zijn havannakleur (g.mv.) 
havanakleurig  moet zijn havannakleurig 
hexameron  moet zijn hexaëmeron (g.mv.) 
hondenfluit  moet zijn hondenfluitje, met mv. hondenfluitjes 
kaway   moet zijn kawai (g.mv.) 
kiezeropstand  moet zijn kiezersopstand 
kleinbezinksel  moet zijn kleibezinksel, met mv. kleibezinksels 
knepa   moet zijn knippa, met mv. knippa’s 
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komboecha  moet zijn kombucha (g.mv.) 
kroy   moet zijn kroi, met mv. kroi 
kroyen   moet zijn kroien (ww) 
kukaleysi  moet zijn kukaleisi (g.mv.) 
kuswe   moet zijn koeswe, met mv. koeswe 
kutay   moet zijn kutai, met mv. kutais 
labarya   moet zijn labaria, met mv. labaria’s 
laisser aller  moet zijn laisser-aller (g.mv.) 
laisser faire  moet zijn laisser-faire (g.mv.) 
laissez passer  moet zijn laissez-passer, met mv. laissez-passers 
libellesoort  moet zijn libellensoort, met mv. libellensoorten 
manya   moet zijn manja, met mv. manja’s 
moksaleysi  moet zijn moksaleisi (g.mv.)  
murenesoort  moet zijn murenensoort, met mv. murenensoorten 
must have  moet zijn must-have, met mv. must-haves 
must see  moet zijn must-see, met mv. must-sees 
nim   moet zijn niem, met mv. niems 
obiya   moet zijn obia, met mv. obia’s 
obiyaman  moet zijn obiaman, met mv. obiamannen, obiamans 
oergedacht   moet zijn oergedachte, met mv. oergedachten, -s 
ogray   moet zijn ograi (g.mv.) 
ograykraal  moet zijn ograikraal, met mv. ograikralen 
osteoperosepoli moet zijn osteoporosepoli 
oudrooms1  moet zijn oudroomse, met mv oudroomsen 
picaa   moet zijn picca, met mv. picca’s 
pinocchioneus  moet zijn pinokkioneus, met mv. pinokkioneuzen 
piyay   moet zijn piai, met mv. piais 
piyayman  moet zijn piaiman, met mv. piaimannen, piaimans 
pombediende  moet zijn pompbediende, met mv. pompbedienden, -s 
porfierisch  moet zijn porfirisch 
puddingbeen  moet zijn puddingbenen 
Rabelaisachtig  moet zijn rabelaisachtig 
recruteerbaar  moet zijn rekruteerbaar 
roentgenium  moet zijn röntgenium (g.mv.) 
Rozenzondag  moet zijn rozenzondag (g.mv.) 
shebakia  moet zijn chebakia, met mv. chebakia’s 
stondoyfi  moet zijn stondoifi, met mv. stondoifi’s 
survivallen  moet zijn survivalen 
vaartagentagent moet zijn vaartagent, met mv. vaartagenten 
vedettenploeg  moet zijn vedetteploeg, met mv. vedetteploegen 
vedettenteam  moet zijn vedetteteam, met mv. vedetteteams 
versijzing  moet zijn verseizing, met mv. verseizingen 
vitaminenshop  moet zijn vitamineshop, met mv. vitamineshops 
vitaminenwinkel moet zijn vitaminewinkel, met mv. vitaminewinkels 
vitaminenzaak  moet zijn vitaminezaak, met mv. vitaminezaken 
wintiprey  moet zijn wintiprei, met mv wintipreis 
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2.2.f Aanpassing van lemma’s in het EGWN 15  

Enkele lemma’s staan in het EGWN 15 ten onrechte in het meervoud of in de verkleinvorm; 
ze worden als volgt gecorrigeerd: 
 

antiekadresje  wordt  antiekadres, met mv. antiekadressen 
cyberdokters  wordt  cyberdokter, met mv. cyberdokters 
cyberfans  wordt  cyberfan, met mv. cyberfans 
cybergelovigen wordt  cybergelovige, met mv. cybergelovigen 
cyberpakjes  wordt  cyberpak, met mv. cyberpakken 
fullcolourfoto’s wordt  fullcolourfoto, met mv. fullcolourfoto’s 
getijdenpoeltje  wordt  getijdenpoel, met mv. getijdenpoelen 
kikkerpoten  wordt  kikkerpoot, met mv. kikkerpoten 
kindersokken  wordt  kindersok, met mv. kindersokken 
knaasjes  wordt  knaasje, met mv. knaasjes 
lijfhouten  wordt  lijfhout, met mv. lijfhouten 
mannensokken wordt  mannensok, met mv. mannensokken 
oxazinen  wordt  oxazine, met mv. oxazinen 
roofhaaien  wordt  roofhaai, met mv. roofhaaien 
scampi’s  wordt  scampi, met mv. scampi’s 
schoothondje  wordt  schoothond, met mv. schoothonden 
tori’s   wordt  tori, met mv. tori’s 
unitariërs  wordt  unitariër, met mv. unitariërs 
vrouwensokken wordt  vrouwensok, met mv. vrouwensokken 
wintersokken  wordt  wintersok, met mv. wintersokken 
 
 

 
2.3 NIET-TOEGELATEN LEMMA’S 
 

2.3.a Lemma’s met vormafwijkingen 

a. Lemma’s die één of meer punten bevatten: 
a.e., afk., bevr., bde.-gen., c.o.d., f.o.b., fr., mevr., n.o.-akte 

b. Lemma’s waarin een hoofdletter voorkomt: 
ARALL, Duits, MiG, OZO, pH-meter, SIMM 

Dergelijke lemma’s worden uitgesloten, tenzij in de verklaring een of meer voorbeelden met 
kleine letter worden vermeld, dus wel: 

babels (bij Babels: een babelse spraakverwarring) 
thomas (bij Thomas: een ongelovige thomas) 

c. Lemma’s met Arabisch of Romeins cijfer of met een letter die op afwijkende hoogte staat: 
1984-scenario, 3VO, 4wd, b2a, ao , fo, km2, kwik-II-chloride, mp3 

Deze regel is niet van toepassing op het betekenisnummer in superscript dat achteraan 
sommige trefwoorden staat. Dit betekenisnummer mag weggedacht worden, dus wel:  

elf (in het EGWN 15 vermeld als elf1, elf2, elf3 en elf4) 

Deze regel is eveneens niet van toepassing op MERK of ®. Dit merknaamteken mag worden 
weggedacht, dus wel: 

jetski, legosteen, scrabble, umer 

d. Lemma’s die bestaan uit één letter, alsmede lemma’s waarin een letter voorkomt die direct 
wordt voorafgegaan door een liggend streepje, een apostrof of niets, en direct wordt 
gevolgd door een liggend streepje, een apostrof of niets; dit geldt eveneens voor lemma’s 
waarvan de klinkers zijn weggelaten en vervangen door een apostrof: 

à, bric-à-brac, coq-à-l’âne, door-x’en, e-mailen, huig-r, j’accuse, j-zak, koh-i-noor, 
m’n, ‘ns, o, O-benen, rock-’n-roll, u, u-weet-wel, z’n 
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Behalve bij de gevallen bedoeld onder  2.3.c  is deze regel niet van toepassing op woorden 
met de tekenreeks ‘s die een meervoud of een genitief aanduidt, dus wel: 

ambigu’s, delta’s, porto’s, zloty’s 

e. De lettercombinaties au2, ei2, ij en ou zijn niet toegestaan. Als tussenwerpsel zijn au3, ei3 
en als zn is ei1 wel toegelaten.  

2.3.b Afkortingen 

Afkortingen, zoals de verkorte notaties van wetenschappelijke begrippen en eenheden, de 
afkortingen van weekdagen en maanden, en de afkortingen van landen voor internetadressen. 
Deze lemma’s zijn in het EGWN 15 herkenbaar omdat ze geen woordsoortinformatie bevatten 
(d.i. vermelding van geslacht, getal en/of woordsoort) én elke genummerde definitie, na een 
eventuele tekst tussen haakjes en/of grammaticale informatie, begint met cursief gedrukte 
tekst. 

ame, ata, atm, ato, by, cuft, di, fur, gcal, ipk, kcal, okt, oz, qa, sep, syn, tan, woe 

2.3.c Initiaalwoorden 

Dit zijn lemma’s die bestaan uit de beginletter van bij elkaar horende woorden, woorddelen of 
woordgroepen, waarvan we kunnen aannemen dat ze letter per letter worden gelezen en 
uitgesproken. Deze lemma’s hebben in het EGWN 15 geen afbrekingsinformatie: deze info is 
te herkennen aan de herhaling van het lemma met toevoeging van één of meer halfhoge 
afbrekingspuntjes (bijv.: tref.woor.den.ca.ta.lo.gus) of aan de vermelding tussen haakjes ‘geen 
afbreking’ (bijv.: boek (geen afbreking)), zoals: 

adi, adv, btk, cifc, flo, gvd, kno, ots, pps, www 

a. Voor de toepassing van regel 2.3.c gelden bovendien de volgende vier voorwaarden 
die altijd vervuld moeten zijn: 

1. indien het lemma een meervoudsvorm of een verkleinvorm heeft, zal die steeds 
gevormd zijn met toevoeging van een apostrof: 

bvba, cob, ecg2, emp, goc, has, ic, pdf, se2, so2, sob, vog 
maar wel: 

bov, gaaz, imp, mic, paaz, sicav, soa, ufo, vic 

2. indien het lemma voorkomt in samenstellingen dan zal het lemma in alle 
samenstellingen met de rest van het woord verbonden zijn door een liggend streepje: 

abc (abc-dag), btw (btw-fraude), cao (mantel-cao), pc (pocket-pc) 
maar wel: 

cif (cifbeding), epo (epogebruik), hiv (hivvirus), leao (leaoschool), mulo 
(muloschool), nimby (nimbysyndroom), scart (scartkabel), scuba (scubaduiken) 

3. indien het lemma informatie geeft over beklemtoning (herkenbaar aan een onderstreepte 
letter in het lemma) dan zal die klemtoon steeds liggen op een medeklinker of een 
eindklinker: 

aed, anw, ulc, vbi 
maar wel: 

aio, aso2+3, bava, buso, cara, ebit, ebitda, haio, iva, oio, raio 

4. uit de (cursieve) tekst van de verklaring, waaruit het lemma geconstrueerd is, zal van het 
begin van de woorden of woorddelen maximaal één letter gebruikt worden. Er zullen 
geen letters gebruikt worden die niet in de (cursieve) tekst van de verklaring voorkomen: 

btk, bu, bvba, eeg, kmo, oalt, oetc 
maar wel: 

alu, dobli, hafa, lic, zamak 

b. Hoewel niet direct door deze taalregel afgekeurd, worden ook volgende lemma ’s 
beschouwd als initiaalwoorden die (soms gedeeltelijk) letter voor letter worden 
uitgesproken, en dus afgekeurd: 

bao, bubao, buo, cai, ij, jpeg, lltus, ltus, mips, mpeg, mtus, pig, sbao, xtc 
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c. Uitzonderingen: de volgende lemma’s worden beschouwd als letterwoorden die als één 
vloeiend woord worden uitgesproken. Zij worden daarom toegelaten: 

agnio, ava, befs, fifo, gieg, glo, heao2, hiv, mava, nesp, soho, zoab  

2.3.d Samenstellingen en afleidingen 

a. Samenstellingen waarbij minstens één woorddeel niet is toegelaten volgens de in 2.3.a , 
2.3.b en 2.3.c vermelde regels: 

abc-boek, cao-loon, hbo-diploma, newage-cd, pay-tv, wc-rol 

b. Samenstellingen waarbij minstens één woorddeel geen klinker bevat: 
achter-pv, bpt-uren, debuut-lp, dt-fout, dl-melkzuur 

c. Afleidingen, verbuigingen of vervoegingen van lemma’s die niet toegelaten zijn volgens de 
in 2.3.a, 2.3.b en 2.3.c vermelde regels, ook al worden ze als lemma vermeld in het 
EGWN 15: 

abc’tje, ge-e-maild, hbs’er, ov-poortje 

Deze regel is niet van toepassing op afleidingen waarvan het grondwoord ui t de afleiding 
minstens één klinker bevat en veranderd is in een aanvaardbare schrijfwijze (zonder 
hoofdletters en zonder puntjes) of waarbij de afleiding gevormd wordt zonder toevoeging 
van een apostrof: 

nagger (van nag), nahosser (van HOS), oweeër (van ow2), vutten (van VUT) 

2.3.e Niet op zichzelf staande lemma’s 

a. Voor- en achtervoegsels die als lemma zijn opgenomen, maar op zichzelf niet bestaan. Ze 
zijn te herkennen aan een koppelteken: 

azo-, -heid, -ist, -noom, -teit 

b. Delen van een meervoudig lemma, als ze niet op zichzelf alfabetisch worden vermeld: 
droit de suite, foie gras, hasta la vista, hoc anno, omwille van, per se, pol en soc, 
spic en span, vox populi 

wel toegestaan: 
fine, nutshell, picture, rato, vues e.d. (omdat ze als een op zichzelf staand lemma in 
het EGWN 15 vermeld worden) 

c. De vreemdtalige voorzetsels en voegwoorden die niet met Nederlandse woorden 
gecombineerd worden, ook al staan ze als lemma in het EGWN 15: 

con, coram, infra, sive 

2.3.f Niet als lemma in het EGWN 15 vermeld 

a. Spellingvormen van het lemma, zoals die alleen in citaten voorkomen: 
krinklen (bij krinkelen: ‘o krinklende winklende waterding’ (G. Gezelle)) 

b. Woorden die niet als lemma worden vermeld in het EGWN 15, maar enkel zijn terug te 
vinden als synoniem bij een ander lemma, tenzij toegestaan op grond van 2.2.d; dit geldt 
niet voor de woorden die enkel als vormvariant bij een ander lemma worden vermeld: 
dus niet:  

adhan (bij azan), armadil (bij gordeldier), screamen (bij growlen) 
maar wel:  

kaloot (bij kalot), lekyth (bij lekythos), urenwijzer (bij uurwijzer)  

c. Woorden die niet als lemma worden vermeld in het EGWN 15, maar enkel zijn terug te 
vinden in de verklarende tekst van een ander lemma: 

garoeboom (bij garoe), indiening (bij beroepschrift, reclamatie), leu (bij RON3), 
namaking (bij valselijk), zegeling (bij stempel1) 
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2.3.g Lemma’s ‘alleen in de verbinding’ 

Lemma’s die enkel voorkomen in een al dan niet geëxpandeerde vorm die voorafgegaan wordt 
door de vermelding ‘alleen in de verbinding’, worden alleen in die al dan niet geëxpandeerde 
vorm toegelaten, tenzij het EGWN 15 bij het lemma of elders ook andere vormen vermeldt: 

aanbetreft, batig, bokkenpruik, cyperse, dijers, dovemans 
maar niet: 

aanbetreffen, batige, bokkenpruiken, cypers, dijer, doveman  

De beperking tot de geëxpandeerde vorm geldt eveneens voor de volgende zn: 
apostelpaarden, hemelsluizen, hersenblaren, luipen, riebels, slaapluizen, 
tijdstijden, vaakluizen, winterneven, zeehanden  

2.3.h Correctie van lemma’s in het EGWN 15 

De volgende lemma’s zijn in het EGWN 15 met kleine letter opgenomen, maar in Van Dale 
Online met hoofdletter(s) en daarom niet toegelaten: 
 eurocommissaris moet zijn Eurocommissaris 
 eurocommissie moet zijn Eurocommissie 
 facebookadres moet zijn Facebookadres 
 geloftedag moet zijn Geloftedag  
 godsgeboorte moet zijn Godsgeboorte  
 jacquerie moet zijn Jacquerie 
 leifkaart moet zijn LEIF-kaart  
 sovjet- als 1e lid moet zijn Sovjet- 
 tourdebutant moet zijn Tourdebutant  
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HOOFDSTUK 3 – DE FLEXIES 

3.1 WAT ZIJN FLEXIES? 

Flexies (of: woordvormen) zijn veranderingen aan lemma’s ter aanduiding van de 
grammaticale betrekkingen waarin ze voorkomen, te weten verbuigingen, vervoegingen en 
afleidingen. De volgende woordvormen kunnen voorkomen: 

Bij de zelfstandige naamwoorden (zie hoofdstuk 3.2): 
meervoudsvormen school - scholen 
verkleinwoorden water - watertje 
persoonsnamen biatleet - biatlete 
oude buigingsvormen huis - (de heer des) huizes 

Bij de bijvoeglijke naamwoorden (zie hoofdstuk 3.3): 
gelede vormen zacht - zachte  
substantiverings-n mooi - mooien 
genitief-s wit - (iets) wits 
trappen van vergelijking lief - liever, liefst 
oude buigingsvormen goed - (te) goeder (trouw) 

Bij de werkwoorden (zie hoofdstuk 3.4): 
vervoegingen roepen: roepe, roep(t), riep(t), riepen, roepend(e)(n), geroepen(e)(n) 

Bij de telwoorden (zie hoofdstuk 3.5): 
hoofdtelwoorden twintig - twintigen, twintiger(s) 
rangtelwoorden vijf - vijfde(n) 

Bij de overige woordsoorten (zie hoofdstuk 3.6): 
afgeleide vormen dezes, jijzelf 

3.2 ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (zn) 

3.2.a Het meervoud 

3.2.a.1 Algemeen 

a. Het EGWN 15 vermeldt bij de meeste lemma’s van de zn meervoudsinformatie: de juiste 
meervoudsvorm als het zn meervoud heeft,  of de vermelding ‘g.mv.’ als het zn geen 
meervoud heeft. Indien er geen meervoudsinformatie bij het zn staat, beslist de OTC op 
basis van de betekenis van het woord. Bij de ssvb’s (zie 2.1.b) wordt doorgaans geen 
meervoudsinformatie vermeld, maar in dat geval geldt het meervoud van het laatste 
woorddeel of het achtervoegsel. Op deze hoofdregel gelden de uitzonderingen, hierna 
genoemd onder de letters b, c en d.  

b. Afwijkend meervoud in individuele gevallen 

1. Bij een beperkt aantal lemma’s wordt een meervoud aanvaard, hoewel het EGWN 15 
‘g.mv.’ vermeldt. Het zn kan echter wél een meervoud krijgen op basis van zijn 
betekenis of omdat andere lemma’s met gelijke betekenis meervoud hebben. Deze zijn 
opgenomen in bijlage 2A. 

afgiften, gitana’s, nectars 

2. Bij een beperkt aantal lemma’s wordt het meervoud, hoewel vermeld in het EGWN 15, 
niet aanvaard. Deze zijn opgenomen in bijlage 2B. 

biryani’s, handeuvelen, schollava’s 

3. Bij een beperkt aantal lemma’s wordt een tweede meervoud aanvaard, naast dat wat in 
het EGWN 15 vermeld is. Deze zijn opgenomen in bijlage 2C. 

benefieten, kidnappings, priants 
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4. Bij een beperkt aantal lemma’s wordt een ander meervoud toegekend dan in het 
EGWN 15 is vermeld, of wordt van twee meervouden slechts één meervoud aanvaard. 
Deze meervoudsvormen zijn opgenomen in bijlage 2D. 

haloformen, sulfonen, windjakken  

5. Zn die een unieke entiteit betreffen krijgen geen meervoud, ook als het EGWN 15 wel 
meervoud vermeldt: 

aardassen, bondarken, charonsboten, decalogen, heidenapostelen, 
lotsgodinnen, rubberclubs, verzoendeksels, zonnewegen 

 
c. Afwijkend meervoud bij samengestelde zn 

1. Bij een beperkt aantal samengestelde zn krijgen alle samenstellingen met 
overeenkomstige betekenis een meervoud, ook als het EGWN 15 bij alle 
samenstellingen of enkele daarvan ‘g.mv.’ vermeldt. Een volledige lijst van het laatste 
woorddeel van deze zn is opgenomen in bijlage 3A.   

sst met -angst1, -inkoop (1), -mode, -soep (1) 

2. Bij een beperkt aantal samengestelde zn, waarvan het laatste woorddeel waarop de 
samenstelling betrekking heeft een meervoud krijgt, kan het meervoud niet 
automatisch doorgetrokken worden naar de samenstellingen met de overeenkomstige 
betekenis. Als deze zn voorkomen als laatste lid van de samenstelling, krijgt de 
samenstelling geen meervoud. Een volledige lijst van deze zn (eventueel met 
betekenisnummer) is opgenomen in bijlage 3B. 

sst met  -alcohol, -kanker, -leeftijd (3), -relish  

 3. Bij een beperkt aantal samengestelde zn met overeenkomstige betekenis, waarvan het 
laatste woorddeel meerdere meervoudsvormen heeft, terwijl die vormen niet bij alle 
samenstellingen worden vermeld, zijn de andere meervoudsvormen toch toegestaan. 
Een volledige lijst van deze zn met de toegestane meervoudsvormen is opgenomen in 
bijlage 3C. 

sst met -doorn, -kruis, -officier1, -wonder1 (4) 

4. Bij een beperkt aantal samengestelde zn, waarvan het laatste woorddeel twee 
meervoudsvormen heeft (waarvan er één minder gebruikelijk is), krijgen de 
samenstellingen alleen de algemeen gangbare meervoudsvorm. Een volledige lijst van 
deze zn met de toegestane meervoudsvorm is opgenomen in bijlage 3D.  

sst met -blok1 (13), -dek (7+8), -divisie, -tram  

5. Voor samengestelde zn, waarbij de meervoudsinformatie van vergelijkbare lemma’s 
onderling niet overeenstemt, heeft de OTC taaldossiers opgemaakt (zie pagina 67-68).  
De meervoudsinformatie in deze dossiers heeft voorrang boven de meervouds-
vorm(en) bij de lemma’s in het EGWN 15.  

dossier 1.gas, dossier 1.olie1, dossier 1.zorg1; dossier 2.-isme, dossier 2.-itis, 
dossier 2.-ose; dossier 3.man1, dossier 3.spel, dossier 3.teken 

d. De lemma’s met de hierna onder punt 1 tot en met 5 genoemde betekenissen krijgen een 
meervoud, ook als het EGWN 15 ‘g.mv.’ vermeldt: 

1. Wijnen, bieren en andere alcoholhoudende dranken: 
 aquavits, cobblers, kasiri’s, kefirs, marcs, tequila’s, vermouts  

Uitzonderingen: Bargoens, informeel, niet algemeen, samenstellingen met -bloed, -nat en   
-water en verkortingen, behalve die van bieren en wijnen die met en zonder het 
laatste woorddeel worden vermeld. 

Dus niet: drys, dums, fladderaks, jannevers, kortnatten, sagoweers, saguweers, 
vuurwaters 

maar wel: kluinen (van kluinbier), kandelen (van kandeelwijn) 

2. Winden (in de betekenis van wind1 bet. 1): 
 bora’s, levanten, meltemia’s, sumatranen, zeebriezen  

3. Kazen, bereid van de melk van dieren: 
 blueforts, cantals, fontina’s, mozzarella’s 
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4. Dansen (in de betekenis van dans bet. 1): 
 butohs, clipdances, cumbia’s, sardanes 

5. Eenheden (eenheid bet. 8: maat, hoeveelheid of grootheid): 
 darcy’s, farads, grays, molairs 

3.2.a.2 Overige opmerkingen 

a. Als een zn als lemma alleen in het meervoud wordt vermeld, is het niet toegelaten 
daaruit een enkelvoud af te leiden: 

noedels (niet: noedel), visresten (niet: visrest), zeebenen (niet: zeebeen) 

b.  Indien bij een zn meerdere meervoudsvormen worden vermeld, waarvan er ten minste 
één omschreven wordt als ‘literaire taal’, spreektaal’, ‘vaktaal’, ‘niet algemeen’, ‘soms’, 
‘archaïsch’, ‘verouderd’, ‘ongebruikelijk’ of ‘komt bij minder woorden voor’ , mag het 
meervoud met die omschrijving niet worden toegepast op de samenstellingen, tenzij 
uitdrukkelijk vermeld bij het lemma of in de verklaring bij een ander lemma: 

dus niet: ankervoerings, deelstudiën, duiveneiers, ijsheuvelen, molenraden, 
orkakalvers, vossenpelsen, walstempi  

maar wel: geldspeciën, gemeentenaren, hagenaren, minnaren, reuzenraden,  
tollenaren, utrechtenaren   

 uitzonderingen: 
- de sst met blad (1): -bladen, -bladeren en -blaren 
- de sst met parel1   : -parelen en -parels 
- de sst met ballon   : -ballonnen en -ballons  

c. Vrouwelijke persoonsnamen die bestaan uit de overeenkomstige mannelijke 
persoonsnaam gevolgd door een -e mogen in het meervoud met -s verlengd worden, 
ook als het EGWN 15 dit meervoud niet vermeldt: 

advocates, cliëntes, economes, gastes, habituees, studentes 

d. Vrouwelijke persoonsnamen die afgeleid zijn van een bijvoeglijk naamwoord of een 
deelwoord, alsook gemeenslachtige persoonsnamen mogen, indien ze op -e eindigen, in 
het meervoud alleen met -s verlengd worden als het EGWN 15 dit meervoud bij het 
lemma vermeldt: 

bediendes, manicures, savantes 
maar niet: 

armes, beambtes, blankes, dodes, externes, geroepenes, getuiges, keppes, 
levendes, naastes, nomades, verslaafdes 

e. Vrouwelijke persoonsnamen eindigend op -a die afgeleid zijn van mannelijke (Latijnse) 
persoonsnamen op -us, krijgen een meervoud op -ae en op -a’s: 

curandae, curanda’s, ethicae, ethica’s 

f. Vrouwelijke persoonsnamen eindigend op -esse krijgen meervoud met -n en -s: 
baronessen, baronesses, godessen, godesses 

3.2.b Het verkleinwoord 

3.2.b.1 Algemeen 

Alle verkleinwoorden die als lemma of bij hun grondwoord of in de verklarende tekst bij hun 
grondwoord zijn terug te vinden, zijn toegelaten: 

aasnetje, boontje, eekhoorntje, kushandje, lachje 

Verder kan ook elk zn dat, in dezelfde betekenis, zowel een enkelvoud als een meervoud 
heeft, voorkomen in de verkleinvorm: 

brommertje, deviesje, opaaltje (opaal2), radijszaadje 
dus niet: noedeltjes, noortjes 

De verkleinvorm van een samengesteld zn zonder meervoud is toegelaten als in het EGWN 
15 bij het laatste lid in een overeenkomstige betekenis de verkleinvorm wordt vermeld: 

danspleziertje (zie plezier), spotlachje (zie lach) 
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Het verkleinwoord is ook toegelaten als de verkleinvorm impliciet in het EGWN 15 wordt 
vermeld met een aanduiding als ‘meestal verkleinvorm’, ‘vaak verkleinvorm’ of ‘voornamelijk 
verkleinvorm’, ook indien het zn geen meervoud heeft: 

opkikkertje, sukkelgangetje, thee-uurtje 

Tenzij in het EGWN 15 bij het verkleinwoord als lemma “g.mv.” wordt vermeld, zijn 
verkleinwoorden ook in het meervoud toegelaten, zelfs als het grondwoord geen meervoud 
heeft.   Dus wel:   lachjes, thee-uurtjes 

   maar niet: makokketjes, schopsteentjes, verstoppertjes (g.mv. bij lemma)   

Opmerking 1): deze regel geldt niet voor de volgende woorden: 
adempjes, apenhoedjes, asempjes, beldeurtjes, burgervolkjes, emmetjes, 
klompenvolkjes, leffies, opschuilertjes, rotzootjes, schapraaikes, schrijverkes, 
siefjes, sikkepitjes, slofkes, sukkelgangetjes, sukkelstraatjes, trotjes, 
verdoemboekjes, verdomboekjes, vergetelhoekjes, weinigjes 

Opmerking 2): deze regel geldt ook niet voor de samenstellingen met: 
-drafjes, -smaakjes, -weertjes (weer5), -wereldjes (wereld bet.6), zonnetjes (zon 
bet.1) en -zooitjes 

3.2.b.2 Uitzonderingen 

a. De uit bijvoeglijke naamwoorden, deelwoorden of rangtelwoorden gevormde zn die 
eindigen op een stomme -e, evenals de samenstellingen die op zulke woorden eindigen, 
krijgen geen verkleinvorm: 

betichtetje, burlesketje, dodetje, elfdetje, verkeersdodetje 

b. De van mannelijke persoonsnamen afgeleide vrouwelijke persoonsnamen eindigend op het 
suffix –se krijgen geen verkleinvorm: 

ariaansetje, creoolsetje, majoorsetje, vossetje 

c. Enkele Latijnse lemma’s, die een Latijnse meervoudsvermelding krijgen en waarbij in de 
verklaring enkel de Nederlandse vertaling wordt gegeven, komen ook vrijwel alleen voor in  
verbinding met andere Latijnse woorden. Deze lemma’s hebben geen verkleinvorm (zie 
bijlage 4A voor de volledige lijst): 

caputje, lexje, ulcusje 

3.2.b.3 Opmerkingen 

a. Woorden die, in de geschreven vorm, zowel een vorm op -e als een synonieme verkorte 
vorm zonder -e hebben, eventueel met wegval van de aan de -e voorafgaande ‘d’ of met 
ontdubbeling van de voorafgaande medeklinker, hebben enkel een verkleinwoord in de 
verkorte vorm (tenzij anders vermeld in het EGWN 15), behalve als er in de lettergreep voor 
de eind-e een klankverandering optreedt. Deze regel geldt niet voor de van oorsprong 
Franse zn bedoeld in letter b. hieronder. 

algje (niet algetje), sneetje (niet snedetje), weitje (niet weidetje), maar: ghazeletje 
(naast ghazelletje), kopeketje (naast kopekje) 

Opmerking: bij samenstellingen met de voornoemde woorden geldt de verkorte vorm van 
het verkleinwoord ook als de samenstelling zelf geen verkorte vorm heeft: 

achterzijtje (niet achterzijdetje), belsleetje (niet belsledetje)  

b. Bij van oorsprong Franse zn (gemarkeerd met ‘Frans’ of ‘<Frans’) die eindigen op -ffe, 
-ppe, -tte, -ule, -ure  of -ute en uitgesproken worden zonder de eind-e,  valt de -e weg in het 
verkleinwoord, met eventueel ontdubbeling van de laatste medeklinker of verlenging van de 
eindklinker; deze regel geldt niet bij woorden eindigend op -ûte:  

aigrette - aigretje, giraffe – girafje, griotte1 - griotje, guipure - guipuurtje, rechute -  
rechuutje, tartuffe - tartuufje; maar: flûte - flûteje 

 Woorden die daarnaast ook worden uitgesproken met de eind-e krijgen een tweede 
verkleinvorm met behoud van de eind-e: 

aigrettetje, giraffetje, griottetje, guipuretje, rechutetje 

c. Dialectische, dichterlijke, informele of verouderde verkleinwoorden zijn slechts toegelaten 
als ze in het EGWN 15 zijn terug te vinden als lemma of bij het grondwoord, maar sluiten 
de vormen op -je niet uit: 
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boeksken, kindeke, klompkes, pukkie, vogelijn, wijfie 
naast respectievelijk: 

boekje, kindje, klompjes, pukje, vogeltje, wijfje 

d. In samenstellingen zijn verkleinwoorden op -ie of -ke(n) alleen toegelaten als ze in het 
EGWN 15 lemma zijn of vermeld worden bij de samenstelling; wel: 

draadmanneke, schapraaike, suikerpikkie 
maar niet: dagboeksken, grootmoeke, weermanneke 

e. Uiteraard mag van geen enkel verkleinwoord een verkleinvorm worden gemaakt; dus niet: 
briesjetje, jochietje, meisjetje, oukentje 

f. Als van een woord alleen de verkleinvorm wordt vermeld, mag het grondwoord niet worden 
gevormd; dus niet: 

aasnet, haarnet, jiffypot, vetoog, waterzon  

g. De meervoudsverkleinvormen van blaadje: ‘bladertjes’; van eitje: ‘eiertjes’; en van kindje: 
‘kindertjes’ worden in samenstellingen niet toegelaten; dus niet: 

bijbladertjes, doopkindertjes, vogeleiertjes 

3.2.b.4 Vorming van verkleinwoorden 

De vorming van verkleinwoorden gebeurt volgens de regels van het Taalreglement en de 
algemene grammaticaregels. Voor een samenvatting hiervan zie bijlage 4B. 

3.2.c Persoonsnamen 

3.2.c.1 De mannelijke persoonsnamen 

a. Alle mannelijke persoonsnamen zijn toegelaten indien zij als lemma of bij een 
achtervoegsel zijn opgenomen in het EGWN 15: 

accordeonist, boer, conservator, fakkeldrager, gokker, kunsthistoricus 
maar niet (want dit zijn geen toegelaten lemma’s): blozer, kreuner, stoemper      

b. Van uitdrukkelijk vermelde vrouwelijke persoonsnamen op -ares, -eres, -ica, -iste en -ster is 
ook de respectievelijke mannelijke variant op -aar, -er, -icus, -ist en -er toegelaten, behalve 
als uit de verklaring blijkt dat de persoonsnaam enkel op vrouwen van toepassing kan zijn : 

altzanger, breier, hoedenmodist, knoper, naaktdanser, oud-leraar, (thuis)naaier 
maar niet: kolrijder 

3.2.c.2 De vrouwelijke persoonsnamen 

a. Een vrouwelijke persoonsnaam is toegelaten indien hij, als lemma of bij zijn mannelijke 
tegenhanger, in het EGWN 15 of Van Dale Online staat: 

arbeidster, dichteres, experte, fabrikante, herderin, politica, regisseuse, stewardess 

b. De vrouwelijke variant van persoonsnamen die eindigen op een achtervoegsel (bv. -aar, 
-craat, -ent, -er, -eur, -iet, -loog) of op een woord, al dan niet met een achtervoegsel (bv. 
atleet, baas, piloot, plukker), is toegelaten als de vrouwelijke vorm bij de overeenkomstige 
betekenis van dat laatste woorddeel staat: 

amuseuse, appelplukster, biatlete, harpster, jazzpianiste, sjiiete, ufologe 
maar niet: aoriste (is geen persoon), mikbazin (bazin niet vermeld bij baas1 (12)) 

Uitzonderingen: de vrouwelijke variant van auditeur is auditrice (niet auditeuse), die van 
editeur is editrice (niet: editeuse), die van executeur is executrice (niet: executeuse), 
die van selecteur is selectrice (niet: selecteuse). 

c. De vrouwelijke variant van persoonsnamen die eindigen op de achtervoegsels -ant, -ast, 
-graaf, -ist, -ling1, -maan, -naut, -noom, -soof of op -genoot, mag steeds worden gevormd 
door toevoeging van -e (met eventueel aanpassing van het laatste woorddeel); van 
persoonsnamen die eindigen op -iaan (1), -icus of -ndus is steeds de vrouwelijke variant op 
resp. -iane, -ica en -nda toegelaten, tenzij het EGWN 15 een andere vorm vermeldt: 

aristoteliaanse (niet: aristoteliane), dorpsgenote, dranda, egyptomane, euronaute, 
freudiane, interpellante, ironica, musicografe, mutualiste, scholiaste, slimmelinge, 
taalfilosofe, taxonome 
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Opmerkingen 
1. De bij de mannelijke tegenhanger vermelde vrouwelijke persoonsnaam primeert altijd op de 

vorm die wordt vermeld bij het achtervoegsel of bij het laatste woorddeel: 
actrice (niet: acteuse), danseres (niet: dansster), musicienne (niet: musica) 

2. De vrouwelijke variant is niet toegelaten als uit de verklaring blijkt dat de persoonsnaam 
enkel op mannen van toepassing kan zijn: 

clerica, neomiste, onaniste, piariste, rukster 

3. Van de woorden op -ant, -ent, -er en -eur is de vrouwelijke variant slechts toegelaten als 
deze afgeleid zijn van een in het EGWN 15 vermeld werkwoord, ook al heeft dit werkwoord 
alleen betrekking op het laatste woorddeel. Ze moeten dan wél wat door het werkwoord 
wordt aangegeven, uitvoeren of ondergaan en uiteraard moeten het persoonsnamen zijn.  

  dus niet: gerante, opkikster, tienster, trawante, voyeuse 

4. Van de woorden op de achtervoegsels -aan, -aar, -ier en -iet zijn primair de vrouwelijke 
varianten op respectievelijk -aanse, -aarster, -ierster en -iete toegelaten. De bij het 
achtervoegsel vermelde vormen op respectievelijk -anes, -ares, -iere en -ietes zijn alleen 
toegelaten bij lemma’s waar het EGWN 15 deze vorm uitdrukkelijk vermeldt. Die vorm sluit 
in dat geval de andere uit: 

fezelaar  fezelaarster  (niet: fezelares)  
karmeliet  karmelietes  (niet: karmeliete)   
scholier  scholiere  (niet: scholierster)  
victoriaan  victoriaanse  (niet: victorianes)  

3.2.d Oude buigingsvormen 

Oude buigingsvormen zoals datieven en genitieven, die voorkomen in geijkte Nederlandstalige 
uitdrukkingen, zijn toegelaten indien ze als lemma of bij het onverbogen woord in het EGWN 
15 zijn vermeld: 

al te goed is buurmans gek (bij buurman)  
de heer des huizes (bij huis) 

niet:  de plaats des onheils (enkel bij genaken en spoeden) 

3.3 BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN (bn) 

3.3.a De gelede of verbogen vorm -e 

3.3.a.1 Toegelaten vormen 

a. De gelede vorm is altijd toegelaten wanneer het EGWN 15 deze vermeldt, hetzij bij het 
lemma, hetzij in de verklaring van het lemma: 

bekane, cleane, coole, kwade, lekke, passagère, peigere, secce 

b. Wanneer de gelede vorm niet wordt vermeld in het EGWN 15 is deze alleen toegelaten als 
hij niet valt onder de niet-toegelaten vormen (zie 3.3.a.2 hierna). Men moet in voorkomende 
gevallen rekening houden met de spellingaanpassingen: 

contente,  gebrode (van gebrood), schoeve (van schoef2) 

c. De gelede vorm is ook steeds toegelaten bij de vergrotende en de overtreffende trap van 
het bn, ongeacht de oorsprong ervan, voor zover trappen van vergelijking op -er en -st zijn 
toegestaan en het bn niet alleen predicatief of bijwoordelijk gebruikt kan worden: 

akeligere, sexyere, stoutste 
maar niet: 

chillere, happyere, onledigste 

d. De gelede vorm is ook toegestaan bij samengestelde bn, waarvan het tweede deel voldoet 
aan de eerder vermelde voorwaarden, tenzij bij de samenstelling een voorwaarde staat om 
de gelede vorm af te keuren: 

eigele, keinijge, kraprode, knoertgrote, unfaire 
maar niet: 

blauwblauwe, landvolle, onbetuigde  
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Opmerkingen 
1. De gelede vorm op -e kan in sommige gevallen – met name in spreektaal – ook op een 

andere manier gevormd worden. Deze bijkomende vormen zijn enkel toegestaan indien ze 
bij het lemma vermeld worden of apart als lemma zijn opgenomen in het EGWN 15: 

dooie, goeie, groffe, grovve, (ijs)kouwe, kwaaie, ouwe, rooie 
maar niet: beregoeie, helrooie, stokouwe 

2. Wanneer het bn eindigt op een stomme -e (sjwa) en de gelede vorm is toegelaten dan 
wordt geen -e meer toegevoegd. De gelede vorm is dan gelijk aan het lemma: 

frigide, mijde, oranje, spade 

3. In principe is geen gelede vorm toegelaten bij bn die eindigen op -en (stom uitgesproken). 
Aangezien deze bn bij zelfstandig gebruik wel een buigings-e kunnen krijgen, zijn ze niet 
opgenomen bij de niet toegelaten vormen. Een uitzondering hierop zijn de stoffelijke bn (zie 
3.3.a.2 - c) en de kleuraanduidende bn (zie 3.3.a.2 - g): 

bezopene, christene, dronkene, effene, (on)evene, opene, volwassene 
maar niet: goudene, saffranene 

3.3.a.2 Niet-toegelaten vormen 

De gelede of verbogen vorm op -e is niet toegelaten in de volgende gevallen (a tot en met h). 
Deze regels zijn echter niet van toepassing op bn waarbij het EGWN 15 een gelede vorm 
vermeldt (zie 3.3.a.1.a): 

a. De bn die eindigen op een van de volgende klinkers: 
a, é, e (uitgesproken als ee), ie, i (uitgesproken als ie), o en y: 

branieë, indigoë, kakië, lilaë, marzialeë, moiréë, sexye 

b. Vreemdtalige bn waarvan (bij het lemma in de hoofding) de taalaanduiding niet wordt 
voorafgegaan door het teken <. Dit teken duidt erop dat de spelling afwijkt van die in de 
herkomsttaal. Bij samengestelde Engelse bn die in de herkomsttaal los of met koppelteken 
worden geschreven, maar in het Nederlands op een andere wijze zijn samengesteld (als 
één woord of met koppeltekens) is de gelede vorm ondanks het teken < niet toegestaan. 
De taalaanduidingen zijn de volgende drie: 

Engels buffe, hard-boilede, hookede, punchdrunke 
Frans courtoise, mesquine 
Latijn gratise, libere 

De uitzonderingen hierop (waarbij de verbogen vorm dus wél is toegelaten) zijn:  

1. de Franse bn die eindigen op -act, -ant, -ect, -ent en -u: 
abjecte, ambigue, fervente, intacte, voyante (behalve: soi-disante) 

2. de Franse, Oudfranse en Latijnse bn die in uitspraak eindigen op een stomme -e:  
benigne, liquide, maligne 

3. de volgende Engelse bn die in het Nederlands anders worden uitgesproken en waarbij 
de klemtoon op een andere lettergreep valt dan in het Engels: 

exert, interdependent, invert, non-existent, supernatant 
exerte, interdependente, inverte, non-existente, supernatante  

4. vreemdtalige bn die in het EGWN 15 of bijlage 10A.2a de vergrotende trap op  -(d)er 
hebben (met uitzondering van de bn die vallen onder letter a hierboven): 

clevere, downe, hautaine, mignonne, swagge, swaggere 
maar niet (wegens de laatste letter y): dizzye, heavye, sexye 

5. de volgende bn:  
brique, exempt, naturel, overdressed, oversized, puce, stoned, subscript, superscript 
brique, exempte, naturelle, overdresste, oversizede, puce, stonede, subscripte, 
superscripte 

c. Stoffelijke bn (vaak eindigend op -en), met uitzondering van de bn die eindigen op een -s 
die wordt voorafgegaan door een stofnaam: 

acryle, aluminiume, asbeste, badstoffe, moltonne, nankinge, zilverene 
maar wel: bukskinse, duffelse, lakense 
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d. Bn die zijn afgeleid van eigennamen, getallen of windstreken, en eindigen op -er: 
dertigere, franciscanere, hernhuttere, kartuizere, noordwestere, zuidoostere 

e. Bn die een sterke binding vormen met het daaropvolgende of voorafgaande zn:  
allrounde, driekwarte, mediore, tweederangse, unisekse, vierdeurse, volbloede 

f. Bn die enkel predicatief en/of bijwoordelijk gebruikt kunnen worden, meestal als zodanig 
vermeld in het EGWN 15; hieronder vallen ook enkele Bargoense woorden: 

 akkoorde, bekaffe, betoefte, beue, fiatte, koeltjese, warse 

g. Kleuraanduidende bn waarvan een gelijkluidend zn bestaat en die, op basis van dit 
corresponderende zn, een bepaalde kleurschakering weergeven. Ze kunnen ook 
omschreven worden als …kleurig: 

amandele, azure, bistere, cognacce, izabelle, robijne, saffrane, zalme 

Dit geldt ook voor de bn met een van het zn afgeleide vorm op -en (stom uitgesproken): 
azurene, karmijnene 

h. Bn met de vermelding ‘onverbuigbaar’ of ‘onverbogen’: 
prefabbe, vacuüme 

3.3.b De substantiverings-n 

Deze kan alleen voorkomen bij bn die een gelede vorm hebben of die reeds eindigen op een 
stomme -e. Hij wordt gebruikt bij substantivering in het meervoud en is toegelaten als het bn 
betrekking heeft op personen, ook als deze vorm niet voorkomt in het EGWN 15. Men moet 
dan de constructie: ‘de personen die … zijn’ kunnen vormen: 

bloden, eenzamen, louchen, moeëren, natsten, timiden 
maar niet: algemenen, boeglammen, financiëlen 

Opmerkingen: 
1. Bij het begrip ‘personen’ rekent men ook: 

a. geestelijke delen van mensen: ideeën, meningen, zienswijzen, voorstellingen, uitingen, 
stemmingen, eigenschappen en karaktertrekken:  

epischen, serenen 
b. het gezicht en de huid: 

lijkbleken, pokdaligen, tanigen 
c. het haar, de kleding, het schoeisel, voor zover het een kleur, patroon of motief betreft:  

blonden, geruiten, marinen 
d. personen na hun overlijden, hun stoffelijk overschot: 

gecremeerden, gekisten, gezerkten 

2. Personen kunnen niet (culinair) gegeten worden of op allerhande wijze bereid: 
gegetenen, gemarineerden, geweekten 

3. De uitgang ‘-n’ komt ook voor bij plant- en diernamen. Deze vormen zijn alleen toegelaten 
indien ze in het EGWN 15 als lemma of bij hun onverbogen vorm staan vermeld: 

acefalen, lipbloemigen, marterachtigen 
maar niet: melkgevenden, zaadetenden 

4. Indien het EGWN 15 als lemma enkel de vorm op -en geeft, mag daaruit niet een afgeleide 
ongelede vorm of een vorm op -e worden geconstrueerd: 

slurfdragenden, maar niet: slurfdragend(e) 

3.3.c De genitief-s 

a. Aan een bn dat voorafgegaan wordt door ‘iets’, ‘niets’, ‘wat’, ‘weinig’ enzovoort kan een -s 
worden toegevoegd. Dit geldt voor alle bn die zowel attributief als predicatief gebruikt 
worden, behalve voor de hoofdzakelijk predicatieve bn die alleen attributief gebruikt worden 
met een erbij horend voorzetselvoorwerp of meewerkend voorwerp. De -s is mogelijk zowel 
voor de stellende trap als voor de vergrotende trap, maar niet voor de overtreffende trap: 

iets ambigu’s, niets fraaiers, niets juists, wat moois, weinig nuttigs, iets sexyers  
maar niet: 

iets afkomstigs (alleen: uit iets of van iets afkomstige + zn) 
iets beduchts (alleen: voor iets of iemand beduchte + zn) 
iets bestands (alleen: tegen iets bestande + zn) 
iets overigs, veel snelstromends (alleen attributief gebruikt) 
ook niet: iets mooists, wat stomsts 
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b. Bij bn die eindigen op een hoorbare sisklank (-ce, -s, -se, -sj, -sch, -x, -z) wordt geen -s 
meer toegevoegd; aan de vergrotende trap van dergelijke bn daarentegen wel. Dus niet: 

iets annexs, iets closes, iets epischs, iets friss, iets genebbisjs, iets puces 
maar wel: 

iets closers, iets complexers, iets knussers, iets magischers, iets miesjers 

c. Er zijn twee redenen waarom de genitief-s niet is toegelaten: 

1. Vanwege hun vorm: 

Bn die geen gelede vorm hebben (zie 3.3.a), hebben ook geen vorm op –s 
asbests, beus, driekwarts, landvols, prefabs 

Uitzondering op de eerste reden: de genitief-s is wel toegestaan voor de volgende bn:  

a) de Engelse bn, al dan niet voorafgegaan door het teken < (zie 3.3.a.2 letter b); 
allrounds, bobbeds, boomings, topdowns 

b) de bn die eindigen op -a, -é, -e (uitgesproken als ee), -ie of -o dan wel op -ee, -i of -y 
(alle uitgesproken als ie); 

avodiré’s, blanco’s, comfy’s, contraries, deli’s, taxfrees 

c) de kleuraanduidende bn bedoeld in 3.3.a.2 letter g, behalve als ze eindigen op -en (stom 
uitgesproken). 

izabels, robijns, saffraans 

Deze uitzondering geldt niet voor bn die alleen attributief of alleen predicatief worden 
gebruikt (zie 3.3.c letter a).  

happy’s, moirés, smalls  

2. Vanwege hun betekenis: 

 Mensen en dieren mogen niet met ‘iets’ worden aangeduid. Dit geldt ook voor wezens aan 
wie menselijke of dierlijke eigenschappen worden toegeschreven. Hoewel zinsconstructies 
als “Naar mijn ervaring struint er weinig huwbaars door het struikgewas” (A. Japin)  of “die 
koe heeft echt niets melkgevends, heb ik gemerkt” niet per se fout zijn, wordt de 
genitiefvorm niet toegelaten. Dergelijke zinnen zijn ongebruikelijk en ongewoon. Dus niet: 

bicefaals, hookeds, huwbaars, melkgevends, zats 

Uitzondering op de tweede reden: 

De genitief-s is wel toegestaan als het bn betrekking heeft op een karaktertrek, eigenschap 
of gemoedstoestand van mensen. Dit is ook van toepassing als deze kenmerken zichtbaar 
zijn in de lichaamshouding of in de gelaatsuitdrukking. Men kan in zulke gevallen de 
constructie ‘hij / zij heeft iets …’ vormen: 

iets bronstigs, iets hautains, iets nalatigs 

3.3.d De trappen van vergelijking 

3.3.d.1 Algemeen 

De vergrotende trap en overtreffende trap zijn altijd toegelaten wanneer het EGWN 15 ze 
vermeldt bij het lemma, met uitzondering van de bn vermeld in bijlage 10A.4: 

breeddenkender, chicst, groter, malst, primitiever 

Opmerkingen: 

1. Wanneer het EGWN 15 als comparatief uitsluitend ‘meer …’ vermeldt, is de flexie op -er 
niet toegelaten, behalve als het bn eindigt op een achtervoegsel dat vermeld wordt in 
3.3.d.2. a of b, of als het bn vermeld wordt in bijlage 10A.3: 

beduimelder, malafider, ontstemder, verzotter 
maar wel: culpabeler, happyer, oranjer, perfider 

2. Wanneer het EGWN 15 als superlatief uitsluitend ‘meest …’ vermeldt, is de flexie op -st of 
-t niet toegelaten, behalve als het bn eindigt op een achtervoegsel dat vermeld wordt in 
3.3.d.2. a of b (met uitzondering van -esk), dan wel op -s of –x, of als het bn vermeld wordt 
in bijlage 10A.3: 

behekstst, geneigdst, juistst, opgefoktst 
maar wel: complext, (in)egaalst, schaarst, sexyst, valabelst, vergaandst, weidst 
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3. Alle bn die eindigen op een als ‘ie’ uitgesproken -y die wordt voorafgegaan door een 

medeklinker, krijgen trappen op -er en -st, ook als het EGWN 15 geen trappen of alleen de 
comparatief vermeldt. Uitzonderingen: de kleuraanduidende en stoffelijke bn en de bn die 
geen trappen krijgen op grond van bijlage 5.B.1. 
dus wel:  

crazyer, crazyst, heavyst, nerdyer, nerdyst 
maar niet: dryer, navyer, rubyst, tawnyer 

3.3.d.2 Bij niet vermelding van de trappen 

Voor alle bn (voor zover ze niet vallen onder 3.3.d.3 en niet voorkomen in bijlage 10A.4) geldt 
dat, wanneer de trappen niet worden vermeld bij het lemma, zij toch worden toegelaten in de 
volgende drie gevallen. 

a. Het bn eindigt op een van de suffixen: -achtig, -baar, -erig, -fiel, -foob, -haftig, -ig, -zaam: 
anglofielst, angstiger, doenbaarst, heldhaftiger, homofober, raadzaamst 

b. Het bn eindigt op een van de volgende achtervoegsels (al dan niet als lemma in het EGWN 
15 opgenomen): -aal, -abel, -air, -ant, -atief, -eel, -ent, -esk, -gaam, -ibel, -ief, -iek2, -iel, 
-(i)eus, -isch, -(e)loos, -lijk, -maan, -s. Als extra voorwaarde voor de genoemde bn geldt dat 
in de verklaring een synoniem staat dat trappen heeft of dat het bn zelf als synoniem 
vermeld wordt bij een ander lemma dat trappen heeft, of dat de trappen vermeld worden in 
de tekst bij het lemma zelf of bij een ander lemma: 

aimabeler   (vanwege syn. beminnelijk dat zelf trappen heeft vanwege minzaam) 
bedenkelijk  (vanwege vergrotende trap bij hellen1) 
eerlijker   (vanwege syn. oprecht) 
furieuzer   (vanwege syn. woedend) 
lyrischer   (vanwege syn. enthousiast) 

c. Het bn heeft een antoniem met ontkennend voorvoegsel dat trappen heeft en waarvan de 
betekenis enkel verschilt door de ontkenning: 

bevangener (vanwege: onbevangen), legitiemst (vanwege: illegitiem) 

Opmerkingen 
1. Voor de in punt a en b genoemde bn geldt dat daarbij steeds het langst mogelijke 

achtervoegsel in overweging moet worden genomen: 
biografischt (vanwege -grafisch, niet -isch), bladpotiger (vanwege -potig, niet -ig) 

2. Voor de in punt a en b genoemde bn geldt dat taal- en wiskundige termen en bn die een 
algemene tijdsaanduiding of een vaste tijdsduur aangeven, nooit trappen kunnen krijgen, 
ongeacht hun achtervoegsel: 

daagser, dalijker, huidiger, overiger, vorigste, werkwoordelijker 

3. Bn met het achtervoegsel -s die alleen als krachtterm, verwensing of (bastaard)vloek 
worden gebruikt, krijgen geen trappen: 

bliksemser, drommelst   

4. Bn eindigend op het als /iech/ of /iek/ uitgesproken suffix –ig, en het als /iesj/ uitgesproken 
suffix -isch krijgen geen trappen: 

fleisjiger, milchiger, unheimischer 

3.3.d.3 Samengestelde bn 

Voor samenstellingen waarbij het tweede lid een op zichzelf bestaand bn is dat trappen heeft 
ofwel een van een zn afgeleid suffix is dat trappen heeft, gelden bijzondere regels die uitvoerig 
worden beschreven in bijlage 5. Kort samengevat: 

a. Indien het eerste lid een telwoord is, een versterkende waarde of een gradatie voor het 
tweede lid is, indien het eerste lid dient als vergelijking van het tweede lid, of indien het 
eerste en het tweede lid op zichzelf bestaande bn zijn, krijgt het bn geen trappen: 

blauwwitter, driedikker, felroodst, lelieblanker, minbekender  
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b. Indien het eerste lid bestaat uit een ontkennend voorvoegsel, of indien het eerste lid de 
hoedanigheid of de activiteit is waarop het tweede lid slaat, en verder nog in een aantal 
speciale gevallen, zijn de trappen wél toegelaten: 

asocialer, gasarmer, koelbloediger 

3.3.e Oude buigingsvormen 

Oude buigingsvormen zijn toegelaten in geijkte uitdrukkingen als ze als afzonderlijk lemma of 
bij het onverbogen lemma terug te vinden zijn in het EGWN 15: 

te eniger tijd, te gepasten tijde, ten huidigen dage 

3.3.f Bijzondere gevallen 

Bij een aantal bn wordt afgeweken van de vermeldingen in het EGWN 15: zie bijlage 10A. 

3.4 WERKWOORDEN (ww) 

3.4.a Vervoegde vormen 

3.4.a.1 De hoofdtijden 

a. De vervoegingen gebeuren op basis van de hoofdtijden zoals die vrijwel steeds direct na 
het lemma in het EGWN 15 worden vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, terwijl het 
ww wel vervoegd kan worden, zijn de tijden soms vermeld in het uitklapvenster 
‘woordvormen’. In dat geval volgen we deze informatie. Ontbreken ook de ‘woordvormen’ 
dan duidt dat erop dat het ww alleen in de onbepaalde wijs wordt aanvaard en niet 
vervoegd mag worden (zie 3.4.b.2): 

totaalweigeren - totaalweigerde - getotaalweigerd (onder ‘woordvormen’) 

b. Voor een aantal afgeleide en samengestelde ww die zowel zwak als sterk kunnen worden 
vervoegd, zijn ook andere dan de in het EGWN 15 vermelde vervoegingen toegelaten. In 
bijlage 6 zijn deze ww met hun toegestane nevenvormen opgenomen: 

aanklaagde - ook aankloeg, bekeef - ook bekijfde, verzegde - ook verzei 
maar niet: meegebid (naast meegebeden), uitloech (naast uitlachte) 

c. Indien de hoofdtijden onvolledig voorkomen, mag het ww gewoon vervoegd worden, tenzij 
anders vermeld: 

ledebreken niet: geledebreekt (alleen tegenwoordige tijd: ledebreekt) 
omzitten  niet: omgezeten (samengestelde tijden zijn niet in gebruik)  
plegen2  wel: placht, maar geen voltooid deelwoord  

uitzondering:  
kaltstellen  alleen het vermelde voltooid deelwoord kaltgestellt wordt toegestaan 

d. Indien de hoofdtijden niet voorkomen en er verwezen wordt naar het eerste woorddeel als 
lemma, mag het ww in bepaalde gevallen (meestal met een voorzetsel of bijwoord als 
eerste lid) toch vervoegd worden. Als er verwezen wordt naar cyber-, internet (behalve 
internetzoeken), net1 (8), online, tele- of web2 (behalve webdenken en weblezen) als eerste 
lid of als bij dergelijke werkwoorden de vermelding ‘alleen onbepaalde wijs’ staat, mag het 
werkwoord eveneens worden vervoegd. Als er echter verwezen wordt naar het laatste 
woorddeel, zijn de vervoegingen niet toegelaten:  

aanbassen  ook: aanbast, aangebast 
cybershoppen ook: cybershopte, gecybershopt 
fijnbijten  ook: fijnbijt, fijngebeten 
gladvegen  ook: gladveeg, gladgeveegd 
herplanten  ook: herplantte, herplant 
internetpesten ook: internetpestte, geïnternetpest 
netbellen ook: netbelde, genetbeld 
onlinedaten ook: onlinedatete, geonlinedatet 
telebetalen ook: telebetaalde, telebetaald 
vlakstrijken  ook: vlakstreek, vlakgestreken 
webgokken ook: webgokte, gewebgokt 
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maar niet: 
houtdraait, touwdraaide  (verwijzing naar draaien) 
machinegiet, machineweve  (verwijzing naar machine) 
teringzeikte, geteringzeikt  (verwijzing naar tering1 (3)) 

 
e. Indien het EGWN 15 bij de hoofdtijden voor een bepaalde woordvorm verschillende 

mogelijkheden vermeldt, worden ze in principe allemaal toegelaten: 
bidden gebeden en gebid 
browsen browsede en browsete, gebrowsed en gebrowset 
melken1+2 molk en melkte, maar alleen gemolken 

Uitzondering: de verleden tijd meervoud van willen en meewillen wordt beperkt tot de 
woordvormen (mee)wilden en (mee)wouen 

dus niet:  (mee)wouden en (mee)wouwen 
  
3.4.a.2. De aanvoegende wijs 

De tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs (de conjunctief) wordt toegelaten, behalve 
van ‘kunnen’, ‘willen’ en de samenstellingen van deze ww. Het enkelvoud komt overeen met 
de infinitief zonder eind-n. Bij ww die eindigen op -aan valt uiteraard ook een a weg. ‘Zijn’ en 
samenstellingen daarmee hebben zowel ‘weze’ als ‘zij’ als aanvoegende wijs. Er mag geen -t 
aan het enkelvoud worden toegevoegd. Het ongebruikelijke meervoud komt overeen met de 
infinitief: 

bijeenweze, kome, overkome, samenlope, taxië, welga 
niet: aankunne, meewille 

De verleden tijd van de aanvoegende wijs wordt niet toegelaten, dus niet: 
dat hij kwame, dat hij liepe 

3.4.a.3 De gij-vorm 

In verheven of gewestelijke taal komt in plaats van de algemeen gebruikte jij - en jullie-vorm 
ook nog de gij-vorm voor. In de tegenwoordige tijd zijn steeds beide vormen toegelaten: 

je mag, gij moogt; jullie zijn of jullie bent, gij zijt 

Van een onvoltooid verleden tijd die gevormd wordt met -de of -te is de gij-vorm in 
hedendaags Nederlands dezelfde als de jij-vorm. De vorm op -t wordt niet aanvaard: 

gij hoorde, gij maakte 
niet: gij hoordet, gij maaktet 

De gij-vorm van een onvoltooid verleden tijd die niet gevormd wordt met -de of -te bestaat uit 
de eerste persoon enkelvoud gevolgd door een t, behalve als die vorm al op een t eindigt: 

gij liept, gij sprongt, gij vielt, gij zocht 

Zie bijlage 7 voor een uitvoerige behandeling van de vorming van de gij-vorm. 

3.4.a.4 Wegvallende eind-d 

In de eerste persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd en in de gebiedende wijs 
enkelvoud, valt de eind-d van de stam soms weg. Zowel de vorm met als zonder -d zijn dan 
toegelaten. Dat geldt alleen voor de volgende ww en hun afleidingen of samenstellingen: 

glijden glij(d); afglij(d), uitglij(d) enz. 
houden hou(d); afhou(d), behou(d) enz. 
rijden rij(d); berij(d), oprij(d) enz. 
snijden snij(d); insnij(d), uitsnij(d) enz. 
uitscheiden2 uitschei(d), schei(d) uit 

3.4.a.5 Scheidbare werkwoorden 

Delen van scheidbare ww die in een hoofdzin los van elkaar voorkomen, worden in een bijzin 
aan elkaar geschreven: 

ik speelde mee, maar: zij vroeg of ik meespeelde 

Losse delen van scheidbare ww zijn toegelaten, ook als ze niet op zichzelf bestaan: 
hij ape haar na, ik werd gewaar, zij juinde op, wij taaiden af, hij stelde teleur 
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Van deze ww zijn alle vervoegingen in de onvoltooid tegenwoordige en de onvoltooid verleden 
tijd in de aantonende wijs toegelaten zowel in hun ‘gescheiden’, als in hun ‘ongescheiden’ 
vorm. De deelwoorden van de losse delen van de scheidbare ww zijn niet toegelaten: 

afslanken  wel: slankte af   niet: slankend of geslankt 
uitzavelen  wel: zavelden uit  niet: zavelend of gezaveld 

Bijlage 8 geeft de volledige opsomming van de ww, waarvan het werkwoordelijk deel als 
infinitief niet in het EGWN 15 voorkomt. In enkele gevallen laat de verbinding in een 
scheidbaar ww andere werkwoordsvormen toe dan bij enkelvoudige ww. 

3.4.b Vormbeperkingen 

3.4.b.1 Alleen derde persoon 

De ww die volgens hun betekenis en voorbeelden een handeling uitdrukken die niet door 
personen kan worden gedaan, kunnen niet in de eerste of tweede persoonsvorm worden 
vervoegd, en evenmin in de gebiedende wijs. Soms worden zulke ww gekwalificeerd als 
onpersoonlijk werkwoord, soms zijn ze vergezeld van een vermelding zoals ‘van een motor’ of 
‘van de wind’ of ‘van een vliegtuig’, dus niet: 

betaam, bezink, bezonkt, caleer, capoteer, gebeur, na-eb, oon 

Ook in eerste en tweede persoon toegelaten: 

De ww die, eventueel met een vermelding als ‘van een gans’ of ‘van een hengst naar de 
merrie’, het maken van dierengeluiden aanduiden en ww met betrekking tot dieren waaraan 
(figuurlijk) een menselijke betekenis wordt toegekend, worden ook aanvaard in de eerste en 
tweede persoon: 

ik blaf als een hond, broed jij iets uit, ik gak als een gans, ik wrens als een paard 

3.4.b.2 Alleen infinitiefvorm 

a. De ww waarbij in alle betekenissen de aanduiding ‘alleen onbepaalde wijs’ geldt of waarbij 
uit de verklaring blijkt dat de (al dan niet) vermelde hoofdtijden niet voorkomen, zijn alleen 
toegelaten in de infinitief, dus niet: 

besjrieënd (van besjrieën), eierat (van eiereten), ontgold (van ontgelden), tuile (van 
tuilen) 

b. Enkele ww komen alleen voor met het hulpwerkwoord ‘komen’, maar deze zijn alleen in de 
infinitief en in het onveranderlijke voltooid deelwoord toegestaan. Dit geldt voor de ww waarbij 
uitsluitend verwezen wordt naar aan1 (5) of waarbij in de verklaring alleen de verbinding 
‘komen + ww’ voorkomt met de woordvormen in het grijs: 

hij is komen aanrennen, hij komt aangerend 
hij is komen aansjokken, hij komt aangesjokt 

maar niet: 
aanren, aanrende, aangerende 
aansjok, aansjokte, aangesjokte 

3.4.b.3 Alleen voltooid deelwoord 

Indien enkel het voltooid deelwoord als lemma (bn) voorkomt, mag daaruit niet het 
overeenstemmende ww met zijn vervoegingen worden geconstrueerd: 

geporteerd (bn), niet: porteren 
uitgeleerd (bn), niet: uitleren 

3.4.b.4 Alleen enkelvoud 

Onpersoonlijke ww waarbij de hoofdtijden meestal beginnen met ‘het’ en de ww die zich als 
zodanig gedragen, zijn alleen in de derde persoon enkelvoud toegestaan, ook al vermeldt het 
EGWN 15 de meervoudsvorm in het uitklapvenster ‘woordvormen’; dus niet: 

doorsneeuwden, ijzelden, motregenden 
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3.4.b.5 Alleen meervoud 

Als enkel meervoudige hoofdtijden worden vermeld, zijn de enkelvoudige vormen niet 
toegelaten: 

rondpast (gij of u in het meervoud) en rondpasten (wij, zij); 
maar niet: (als ik) rondpas 

Deze zogenaamde collectieve werkwoorden hebben in principe geen enkelvoud. Er zijn echter 
heel wat verzamelnamen die in betekenis meervoudig zijn, maar in getal enkelvoudig. Daarom 
kan een collectief ww ook in de derde persoon enkelvoud worden vervoegd: 

een horde wolven omzwermde het bos 
maar niet: 

(ik) omzwerm 
wel: 

de plaats waar alles opeenligt 
maar niet: 

(als ik) opeenlig 

3.4.c De deelwoorden 

3.4.c.1 Het onvoltooid deelwoord 

a. Van ww kan een onvoltooid deelwoord worden geconstrueerd door aan de infinitief een ‘d’ 
toe te voegen. Dit geldt ook voor eenlettergrepige ww en hun samenstellingen: 

doend, gaand, inlopend, komend, nadoend, ziend, zijnd 

b. Onpersoonlijke ww waarbij de hoofdtijden meestal beginnen met ‘het’ en ww die zich als 
zodanig gedragen, hebben geen onvoltooid deelwoord, dus niet: 

ijzelend, motregenend, spaanderend, winterend 

c. De gelede vorm op -e is toegelaten. Bovendien kan die nog worden verlengd met een -n als 
personen de handeling kunnen uitvoeren (zie ook 3.3.b: substantiverings-n): 

koerende(n), lammerende, onende, rottende(n), spelende(n) 
maar niet: 

lammerenden, onenden 

d. Onvoltooide deelwoorden die alleen gebruikt worden in verbinding met een infinitief, komen 
enkel voor in de gelede vorm: 

zullende plaatshebben (bij: gewis1) 

e. De genitief-s is enkel toegelaten indien het onvoltooid deelwoord in het EGWN 15 
uitdrukkelijk als bijvoeglijk naamwoord wordt vermeld. Het deelwoord volgt dan de gewone 
regels van de genitief -s (zie ook 3.3.c): 

iets ruikends, niets spannends 
maar niet: 

iets lekkends 

3.4.c.2 Het voltooid deelwoord 

Het voltooid deelwoord staat meestal vermeld bij de hoofdtijden. Soms bestaat het niet of is 
het niet gebruikelijk (zoals bij plegen2 en zullen) en dan is het niet toegelaten. 

a. Als een ww overgankelijk is of met het hulpwerkwoord ‘zijn’ wordt vervoegd, kan het 
voltooid deelwoord optreden als een bn en zich zodanig gedragen wat de uitgangen -e en 
-en betreft: 

gedroste(n), gekegde, geklopte(n), gekomene(n), meegereisde(n), verstotene(n) 
maar niet: 

gekegden (personen kunnen de handeling niet ondergaan) 

In de volgende gevallen kan het voltooid deelwoord niet bijvoeglijk worden gebruikt en kan 
het niet worden verbogen: 
1. Het voltooid deelwoord van onovergankelijke ww die uitsluitend met ‘hebben’ worden 

vervoegd: 
gegierde, geslapene, gewalgde 
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2. Het voltooid deelwoord van overgankelijke ww die als lijdend voorwerp slechts ‘m’, ‘wat’ 
of ‘heel wat’ hebben, inclusief de ww die vermeld staan bij af2 (7): 

(heel wat) afgegilde, (nogal wat) afgezanikte 

3. Het voltooid deelwoord van onpersoonlijke ww die met ‘hebben’ worden vervoegd: 
geijzelde, gemotregende, gewinterde 

4. Het voltooid deelwoord van wederkerende ww: 
zich geoute, zich geschaamde, zich natgeschorene 

5. Het voltooid deelwoord van ‘hebben’, ‘wezen’ en ‘zijn’ en hun samenstellingen: 
gehadde, geweeste, beetgehadde, liefgehadde 

b. Wat de uitgang -s betreft, geldt bij de voltooide deelwoorden dezelfde regel als bij de 
onvoltooide deelwoorden: de vorm op -s is alleen toegelaten indien het voltooid deelwoord 
uitdrukkelijk als bn in het EGWN 15 staat vermeld: 

gebogens, gepekelds, gestikts 
maar niet: 

afgestofts, gebleekts, opgerolds 
ook niet: 

gegetens, gegroets (verwijzing naar: ge- (1)) 

3.4.d Infinitiefconstructies 

Het is niet toegestaan ww te verbuigen in de infinitiefvorm. Constructies als ‘moeilijk na te 
gane beweringen’ of ‘iets niet te missens’ zijn wel denkbaar, maar worden niet toegelaten. De 
uitgang -s aan de infinitief is toegelaten indien de vorm in het EGWN 15 is terug te vinden bij 
het ww, of als afzonderlijk lemma is opgenomen: 

barstens, bloedens, horens, menens, willens en wetens 
maar niet: 

stervens (alleen bij krank) 

3.4.e Oude werkwoordelijke vormen 

Werkwoordelijke vormen die niet meer bestaan of alleen in een uitdrukking of voorbeeld 
voorkomen, zijn niet toegelaten, dus niet: 

daghet (bij dagen1), gepezen (bij pissen), zeit (bij zeggen1)  

3.4.f  Bijzondere gevallen 

Bij een aantal ww wordt afgeweken van de vermeldingen in het EGWN 15: zie bijlage 10B. 

3.5 TELWOORDEN 

3.5.a Hoofdtelwoorden 

Alle in 2.2.b. toegelaten hoofdtelwoorden mogen worden verlengd met -en. Van 20 tot en met 
99 wordt bovendien een verlenging toegelaten met -er en met -ers. 

achttienen, negenen, tweeëntwintiger, vijfenzestigers 

3.5.b Rangtelwoorden 

Alle in 2.2.b toegelaten rangtelwoorden mogen als breukgetal worden verlengd met -n of, tot 
en met de achtste (klas of groep), ook met een -s: 

twaalfden, vijfdes, zesendertigsten 
maar niet: 

elfdes, vijftiendes 
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3.6 OVERIGE WOORDSOORTEN 

De overige woordsoorten worden niet afzonderlijk besproken. 
Hieronder vallen: 

 lidwoorden 

 voornaamwoorden 

 voegwoorden 

 voorzetsels 

 tussenwerpsels 

 bijwoorden 

 onbepaalde telwoorden 

Enkele opmerkingen hierover: 

1. Als algemene regel geldt hierbij dat deze woorden terug te vinden moeten zijn in het 
EGWN 15. Zij worden enkel toegelaten in de vormen die uitdrukkelijk vermeld staan, ofwel 
als afzonderlijk lemma, ofwel als verbogen vorm in de verklaring bij het lemma: 

bijeen, des4+5, elks, maar3+4, over1+2, poeh, qué (lemma’s) 
en ook: 

dezes (bij: deze), iedere (bij: ieder) 
maar niet: 

anderer (alleen bij: een1), elkse (niet vermeld bij: elks) 

2. Ook de meest gebruikelijke bijvormen van voornaamwoorden zijn toegestaan: 
eenieders, iedereens, onzes, zijner 

3. De samenstellingen met veel1 als tweede lid kunnen altijd verbogen worden: 
 evenvele(n) 

4. De volgende samenstellingen van een persoonlijk voornaamwoord en ‘zelf’ worden 
goedgekeurd: 

gijzelf, haarzelf, hemzelf, henzelf, hijzelf, hunzelf, ikzelf, jezelf, jijzelf, jouzelf, 
julliezelf, mezelf, mijzelf, onszelf, uzelf, wijzelf, zichzelf, zijzelf 

5. Tussenwerpsels die alleen medeklinkers bevatten, zijn eveneens toegestaan: 
br3, brr, hm2, ks, kst, mmm, pf2, pst, rrrt, sst1, tss, zzz2 
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BIJLAGE 1:   DE TOEGELATEN VORMVARIANTEN 

Vormvarianten met criteria ‘archaïsch’, ‘Bargoens’, ‘eufemistisch’, ‘formeel’, ‘informeel’, ‘literaire 
taal’, ‘niet algemeen’, ‘spreektaal’ en ‘verouderd’ worden niet aanvaard ter vervanging van het 
basiswoord in samenstellingen. In enkele gevallen gelden deze criteria ook voor het basiswoord en 
de samenstellingen ermee, zodat de vormvariant niet is toegestaan. De volgende vormvarianten 
zijn toegelaten (met * betreft specifieke beslissingen van de OTC): 
 
basiswoord vormvariant 1e lid 2e lid voorbeeld(en) 
AAD ADE - ok melkade 
AAMBEELD AANBEELD ok ok aanbeeldsblok, bankaambeeld 
AANVRAAG AANVRAGE - ok asielaanvrage 
AFFODIL AFFODILLE - ok wateraffodille 
AKELEI AKOLEI ok - akoleiruit 
AKKEFIETJE AKKEVIETJE - ok drankakkevietje 
AKS AAKS - ok steekaaks 
ALAAM ALM2 - ok landalm 
ALDEHYDE ALDEHYD - ok benzaldehyd 
ALG ALGE - ok zweepalge 
ALPIEN ALPINE - ok subalpine 
AMALGAAM AMALGAMA ok ok amalgamaoven, tinamalgama 
AMFORA AMFOOR - ok buikamfoor 
ARMOEDE ARMOE - ok bloedarmoe 
ASPIRANT ADSPIRANT ok - adspirant-lid 
ASSEGAAI ASSAGAAI ok - assagaaiboom 
ASSEPOESTER ASSEPOES ok - assepoescomplex 
BALSEMIEN BALSAMIEN ok ok balsamienbed, tuinbalsamien 
 BALSAMINE - ok kamerbalsamine 
BAVAROIS BAVAROISE - ok mangobavaroise 
BEHENNOOT BENNOOT ok - bennotenboom 
BENT2 BENTE ok - bentegras 
BERNAGIE BERNAGE ok - bernagebloem, bernagieblad 
BETENGELEN BETINGELEN ok - betingeling 
BETONIE BETEUNIE ok ok beteuniebloem, waterbeteunie 
BEZAAN1 BAZAAN3 ok ok bazaansmast, stormbazaan  

BEZAAN2 BAZAAN1 ok - bazaanleer 
BIGGEL BIEGEL ok - biegelzand 
BLADZIJDE BLADZIJ - ok proefbladzij 
BLESSURE BLESSUUR - ok sportblessuur 
BLOES (3) BLOUSE - ok hemdblouse 
BLOOT2 BLOTE - ok hazenblote 
BONZE (2) BONS3 - ok partijbons 
BOOMGAARD BOGAARD ok ok bogaardzwam, appelbogaard 
 BOGERD ok ok bogerdzwam, olijfbogerd 
BOORDBAND BOORBAND - ok omboorband 
BOSSEREN BUSSEREN ok - busseerhamer 
BOXCALF BOXCALFS ok - boxcalfsleer 
BREMS BREMZE - ok maagbremze 
BRUIDEGOM BRUIGOM ok - bruigomsgast 
BRUUSK BRUSK ok - bruskheid 
BULGUR BURGUL ok - burgulsla 
BULS BOLS ok - bolsheid 
BUNZING BONZING ok ok bonzingfret, stinkbonzing 
BURIJN BURIN2 ok - buringravure 
CACHOU1 CATECHU ok - catechukoekje 
CAFEINE COFFEINE ok - coffeïnevrij 
CAISSIERE KASSIERE - ok wisselkassière 
CANTILLE CANNETILLE ok - cannetillewerk 
CEEL CEDEL ok ok cedelwicht, doopcedel 
CENTAUR KENTAUR ok ok kentaurenbloed, bukentaur 
CHALCEDON CHALCEDOON ok - chalcedoonagaat 
 CALCEDOON ok - calcedoonagaat 
CHIJL CHYLUS* ok - chylusvat 
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CHLORAAL CHLORAL ok - chloralamide 
CHOCOLADE CHOCOLA ok ok chocoladrank, melkchocola 
CLAUS CLAUSE - ok wachtclause 
CLIP (3) CLIPS - ok spijkerclips 
CULTUUR (3+4+5) CULTURE - ok theeculture 
CYCLAMEN CYCLAAM ok - cyclamenkleur 
DAMAR2 DAMMAR,DAMMER  ok - dammarvernis, dammervernis 
DEERNE DEERN - ok boerendeerne 
DEMYSTIFICEREN DEMYSTIFIEREN - ok mystifiëren 
DEXTRINE DEXTRIEN - ok cyclodextrien 
DIFFAMEREN DEFAMEREN ok - defamatie 
DIOCEES DIOCESE - ok aartsdiocese 
DISTILLATIE DESTILLATIE ok ok destillatietank, herdestillatie 
DISTILLEREN DESTILLEREN ok ok destilleervat, afdestilleren 
DOFT DOCHT ok ok dochtknie, mastdocht 
DRAB DRABBE ok ok drabbezak, wijndrabbe 
DRAGANT (2) TRAGANT - ok gomtragant 
DREG DREGGE - ok handdregge 
DROP1 DRUP ok ok dropkant, neusdrup 
DRUPPEL DROPPEL ok ok droppeldop, vetdroppel 
DRUPPELEN DROPPELEN - ok nadroppelen 
DUVELEN DUIVELEN - ok afduivelen 
DUVELJAGEN DUIVELJAGEN ok - duveljager 
EB EBBE1 - ok halfebbe 
ECZEEM ECZEMA ok ok eczemazalf, waseczema 
EG2 EGGE1 - ok egelegge 
EICOSA- ICOSA- ok - icosaboraan 
EINDE EIND (niet END)*  - ok oosteind 
ELIXER ELIXIR - ok goudelixir 
EMAIL (1+2) EMAILLE - ok koudemaille 
EMER EMMER2 ok - emmerkoren 
ENDOSSEMENT INDOSSEMENT - ok na-indossement 
ENDOSSEREN INDOSSEREN - ok indossant 
ENK ENG2 ok - engdorp 
ENVELOPPE ENVELOP - ok rouwenvelop 
ENZYM ENZYME - ok maagenzyme 
-ERWIJS (bw) -ERWIJZE (bw) - ok enigerwijze 
ESSAYEREN ESSAAIEREN ok - essaaieur 
EUREKA HEUREKA ok - heurekamoment 
FEODAAL FEUDAAL - ok antifeudaal 
FILIGRAAN FILIGREIN ok ok filigreindraad, glasfiligraan 
FINANCIEN FINANCIES - ok landsfinancies 
FLOUW VLOUW - ok valvlouw 
FOLIEN FOELIEN ok ok foliesel, verfoeliën 
FORENSEN-(in sst) FORENZEN- (id.) ok - forenzenbus 
FORENZEN (ww) FORENSEN *(id.) - ok teleforenzen 

 FRIET (1) FRITES - ok diepvriesfrites 
FRIT  FRITTE - ok glasfritte 
GALMEI KALMEI ok ok kalmeibloem, zinkkalmei 
GARD GARDE3 (1) - ok visgarde 
GARF GARVE - ok korengarve 
GAZELLE GAZEL - ok duingazel, algazelle 
GEBINT GEBINTE - ok dakgebinte 
GEEST3 GAAST, GAST3 ok - gaastgrond, gastgrond 
GEREI (1) GERIEF (3) * - ok boorgerief, tuingerei 
GERIEFLIJK GERIEFELIJK - ok ongeriefelijk 
GESTAAG GESTADIG ok ok gestaaglijk, gestadigheid, ongestaag 
GETIJDE GETIJ - ok ebgetijde 
-GEWIJS (bw) -GEWIJZE (bw) - ok kruisgewijze 
GIEK2 GIJK ok ok gijkzeil, schuifgijk 
GIF1 GIFT2 ok ok giftbel, maaggift 
GIJN JIJN ok ok jijnblok, halfjijn, opjijnen 
GILDE GILD ok ok gildeos, slagersgild 
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GINST GENST,GINSTER  ok - genstkruid, ginsterkruid 
GIRAFFE GIRAF - ok babygiraffe 
GISTEREN GISTER ok ok gisterennacht, voorgister 
GLOS GLOSSE - ok randglos 
GLUI GLEI ok ok gleischoof, roggeglei 
GLUIPERD GLUIPER - ok aartsgluiper 
GODGELIJK GODEGELIJK ok - godegelijkheid 
GOEDEMORGEN GOEIEMORGEN ok - goeiemorgenzeggen 
GOEDENACHT GOEIENACHT ok - goeienachtkussen 
GOEDENDAG1 GOEIENDAG ok - goeiendagzeggen 
GRAFELIJK GRAAFLIJK ok ok graaflijkheid, burggraaflijk 
GREID GREED ok - greedboer 
GRIND2 GRINT ok ok grintpad, tuingrint 
GRINDEN GRINTEN - ok ontgrinten 
GROEF GROEVE2 - ok balgroeve 
GROOTMOEDER GROOTMOE - ok overgrootmoe 
GUM  GOM1 (4) - ok inktgom 
GUMMEN GOMMEN2 (2) - ok uitgummen 
GUPPY GUP (1) - ok vrouwtjesguppy 
HAAF (1) HEEF,HEEFT,HEVE(2)- ok berghaaf, bergheve  
HAKKETAKKEN HAKTAKKEN ok - hakketakkerij 
HALOGENIDE HALIDE - ok polyhalide 
HEDE HEE ok ok heekam, vlashee 
HEEM2 HEIM1 ok - heimdeur 
HEERMOES HER(ING)MOES - ok pijphermoes, pijpheringmoes 
HEFT2 HECHT2 (1) - ok vijlheft, dolkhecht 
HEIDE HEI2 ok ok heibloem, netelhei 
HERIK HEDERIK - ok knophederik 
HERSENEN HERSENS - ok eindhersenen 
HILUM HILUS - ok longhilum 
HOEMPA HOEMPAPA,OEMPA ok - hoempapamuziek, oempaorkest 
HOFSTEDE  HOFSTEE - ok ridderhofstee 
HOMINIDE HOMINOIDE ok - hominoïdenpaar 
HOMMER3 NOMMER2 ok ok nommergat, bramnommer 
HOP2 HOPPE ok - hoppezak 
HORDE2 HORTE - ok ijzerhorte 
HORIZON HORIZONT - ok kwikhorizont 
HORK (2) HURK ok - hurkenlijn  
HORMOON HORMON ok ok hormonkuur, prohormon 
HOSSELEN HORSELEN ok - horselaar 
HOTSEKNOTS HOTSKNOTS ok - hotsknotsderby 
HOUDER (8) HOUWER2 - ok inkthouwer 
HUIZING1 HUIZINGE - ok neerhuizinge 
HUSSELEN HUTSELEN* - ok ophusselen 
IEBEL IBBEL ok - iebelkat 
INTEREST INTREST ok ok intrestvoet, verwijlintrest 
INTREDE INTREE ok - intreezang, intredepreek 
INUNDATIE INONDATIE ok - inondatiepeil 
JAMBE JAMBUS - ok hinkjambus 
JOCH JOCHIE - ok rotjochie 
JODIUM JOOD2 ok - jooddamp 
JONKVROUW JONKVROUWE - ok hofjonkvrouwe 
JUNK2 JUNKIE - ok cokejunkie 
KAAKBEEN KAAKSBEEN ok ok kaaksbeenbreuk, tussenkaakbeen 
 KAKEBEEN ok ok kakebeenbreuk, tussenkakebeen 
KAARDE KAARD - ok wolkaard 
KADE KA2, KAAI1 - ok loska, loskaai 
KALFATEN KALEFATEN ok - kalefaatdok 
KALFATEREN KALEFATEREN ok - kalefateraar 
KAMPERNOELIE KAMPERNOELJE - ok zeekampernoelje 
KAPSONES KAPSJONES ok - kapsjoneslijer 
KARDEMOM KARDAMOM ok - kardamomolie 
 KARDAMON ok - kardamonpoeder 
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KAREKIET KARKIET ok - karkietenei 
KARL KARREL3 ok - karreldoek 
KASHBA KASBA ok - kasbabevolking 
KASSIE1 KASSIA ok ok kassiaboom, kaneelkassia 
KAUWGUM KAUWGOM ok ok kauwgumvrij, nicotinekauwgom 
 KAUWGUMMI ok ok kauwgummivrij, klapkauwgummi 
KAWA KAVA ok - kawawortel 
KEG KEGGE - ok mastkegge 
KERAMIEK CERAMIEK ok ok bandceramiek, ceramiekoven 
KERAMISCH CERAMISCH - ok bandceramisch 
KEUS1 KEUZE - ok stofkeus 
KEUVEL KOVEL ok - koveltimp 
KIEL3 KIL4 ok - kilgoot 
KIEVIET KIEVIT ok ok kievitsei, goudkievit  
KITTELEN KIETELEN ok ok kieteling, gekittel 
KLAMAAI1 KLAMEI - ok hondenklamei 
KLAVEREN3 KLAVER (4) ok - klavertien 
KLENS1 KLEENS,KLEINS1 ok - kleensdoek, kleinsdoek 
KLERE KOLERE (2) ok - koleredag 
KLIJN KLIEN ok - kliengrond 
KLUIN KLUUN1 ok - kluunbier 
KNARSEN KNERSEN ok ok knersetanden, gekners 
KNOEFELEN KNOFFELEN1 ok - knoffelwerk 
 KNUIFELEN ok - knuifelwerk 
KNOERT- KNOER- * ok - knoerhard 
KNOTS- KNATS- * ok - knatsgek 
KOLDER3 KOLTER ok - kolternagel 
KONTDRAAIER KONTENDRAAIER ok - kontendraaierij 
KOR1 KORRE1 - ok rogkorre 
KOU KOUDE - ok poolkou 
KRAG KRAGGE - ok rietkragge 
KREGEL KRIEGEL ok - kriegelkop 
KRIBBE (1 t/m 5) KRIB1 (1) - ok kerstkrib  
KROPPER (1) KROPPERD - ok houtkropperd 
KUB KUBBE - ok aalkubbe 
LADE LA4 - ok schuifla 
LAMBDA LABDA ok - labdacisme 
LANOLINE LANOLIEN ok - lanolienzalf 
LARVE LARF - ok bijenlarf 
LEDEBREKEN LEEBREKEN ok - leebrekends 
LEER1 LEDER ok ok ledergoed, vetleder 
LEGEN LEDIGEN - ok ontlegen 
LEIDER (3+4) LEIER ok ok leiderstag, jagerleier 
LEIDSEL LEISEL - ok kruisleisel 
LEMMET2 LEMMER1 ok ok lemmetband, messenlemmer 
LEPPEN2 LAPPEN4 ok - lapmachine 
LEREN1 LEDEREN ok ok lederenlap, vetlederen 
LEUS LEUZE - ok strijdleuze 
LEUT2 LEUTE - ok boerenleute 
LIBEL3 LIBELLE - ok heidelibelle 
LIMOEN LEMOEN2 ok - lemoensap 
LOB2 (4) LOBBE - ok drielobbe 
LOEVERT LOEVER ok - loeverzij(de) 
LUXE1 LUX - ok hyperlux 
LYMFE LYMF ok ok lymfecel, endolymf 
MACHOCHEL MACHOECHEL - ok pieremachoechel 
MAKROON MAKARON (2) - ok kokosmakaron 
 MAKRON (2) - ok kokosmakron 
MALVE1 MALUWE ok ok maluweachtig, zeemalve 
MAMA MAMMA ok ok mamapop, buikmamma 
MANDENFLES MANDFLES ok - mandenflesvorm 
MANGO MANGA1 ok - mangasap 
MANGOEST MANGOESTE - ok zebramangoeste 
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MANNELIJK MANLIJK ok - manlijkheid 
MANOEUVRE MANEUVER (1) - ok inhaalmaneuver 
MANOEUVREREN MANEUVREREN ok - maneuvreerstand 
MARABOE MARABOET ok - maraboetveer, maraboezijde 
MARE1 MAAR1 - ok loopmaar 
MEEDOGEND MEDEDOGEND - ok onmededogend 
MELDE MILDE - ok zeemilde 
MELISSE MELIS3 - ok citroenmelis 
MIAUWEN MAUWEN (1) - ok namiauwen 
MIDDENRIF MIDDELRIF ok - middelrifsbreuk 
MIDDENZWAARD MIDZWAARD ok - midzwaardjacht 
MIEGEN MIJGEN ok - mijgpot 
MIES MIESJ ok - miesjgasser 
MIN6 MINNE1 (1) - ok broederminne 
MIRTE MIRT - ok looimirt 
MITOSE MITOSIS - ok amitosis 
MODULE MODULUS - ok basismodule, spelmodulus 
MOLECULE MOLECUUL ok ok molecuulion, brugmolecuul 
MOPS MOP3 ok - mophond 
MULCH MULS ok - mulsmaaier 
MUNSTER1 MONSTER3 ok - monsterkerk 
MUTSAARD MUTSERD ok - mutserdband 
NABUUR (1) NABER ok - naberschap 
NAMPTISEREN NANTISEREN ok - nantissement 
NEG NEGGE - ok raamnegge 
NIEZEN NIESEN - ok doodniesen 
NOVENE NOVEEN - ok pinksternovene 
OESTROGEEN ESTROGEEN ok ok estrogeenkuur, fyto-estrogeen 
OESTRUS OESTRUM - ok pro-oestrus 
-OIDE2 -OID - ok adenoïd, haploïde 
OMBER2 HOMBRE ok - hombredoos 
OLIJFHOUT OLIJVENHOUT ok - olijvenhouten 
OLIVIJN OLIVIEN ok - olivienkleur 
OOM (1+3 t/m 5) OME (1) - ok erfome 
-OOM (gezwel) -OMA * ok ok fibroma, papilloomvirus 
OPGAVE OPGAAF - ok prijsopgaaf 
OPLAGE OPLAAG ok ok oplaagcijfer, reuzenoplaag 
OUDEJAAR OUDJAAR ok - oudjaarsdag  
PAARLEMOER PARELMOER ok - parelmoerlaag, paarlemoerkapel 
PALEI POLEI1 ok - poleibalk 
PANFLUIT PANSFLUIT ok - pansfluitist 
PAPA PAPPA ok ok pappadag, grootpappa 
PARAFFINE PARAFFIEN - ok afvalparaffien 
PARCOURS PARKOERS ok ok parkoersbouwer, wegparkoers 
PATINA PATINE ok - patinelaag 
PECCO PEKOE ok - pekoethee 
PECTINE PECTIEN - ok amylopectien 
PEDAGOGIEK PEDAGOGIE - ok heilpedagogie 
PEDDEL PADDEL ok ok paddelboot, steekpaddel 
PEK PIK3 ok ok houtpik, pikton 
PEKKEN PIKKEN1 - ok toepikken 
PEUR POER1 ok - poeraal 
PIEFPAF PIFPAF ok - pifpafpoef 
PIJPENBOOR PIJPBOOR ok - pijpboorder 
PILOT- PILOOT- * ok - pilootproject 
PIPPELING PEPPELING - ok goudpeppeling 
PITS2 PIT5 ok - pitpoes 
PLAFOND PLAFON ok ok plafonlat, loonplafon 
PLAG PLAGGE - ok hei(de)plagge 
PLATEREN PLATTEREN ok - plateerwerk 
PLEVIER PLUVIER ok ok goudpluvier, pluvierachtige 
POEDER1+2  POEIER1 ok ok poeierdoos, niespoeier 
POEDEREN POEIEREN - ok inpoederen 
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POETS1 POTS1 - ok apenpoets, narrenpots 
PORTULAAN PORTOLAAN ok - portolaankaart 
POS POST12 - ok stekelpost 
PRAKKESEREN PRAKKISEREN - ok afprakkiseren 
PREKEN PREDIKEN - ok inprediken 
PROGRAMMA (1t/m6+8)  PROGRAM - ok bouwprogram 
PUTS (1) PUTSE - ok slagputse 
QUIZ KWIS ok ok kwisploeg, taalkwis 
QUOTUM (4) QUOTA (3) * ok ok graanquotum, quotadaling 
RAFACTIE REFACTIE ok - refactiemeter 
REDDINGS- REDDING- * ok - reddingbank 
REDE2 REE7 - ok buitenree 
REKESTREREN REKWESTREREN ok - rekwestrant 
RIB1 (3 t/m 12) RIBBE - ok nokribbe 
RIJSTEMEEL RIJSTMEEL ok - rijstemeelkever 
RISTEN RISSEN - ok afrissen 
RISTER RIESTER ok ok riesternagel, ploegriester 
ROEDE (beh.4+6) ROE - ok geselroe 
ROEMER2 ROMER - ok pintromer 
RUNDVLEES RUNDSVLEES ok - rundsvleessoep 
RUIT3 RUITE - ok bosruite 
SABBAT (1) SJABBAT, SJABBES ok - sjabbatbruid, sjabbeslamp, sabbatgoj 
SAFFLOER (1+2) SAFFLOOR ok - saffloordistel 
SAKE SAKI2 ok ok sakidressing, amasaki 
SAKERDAAN SAKKERDAAN ok - sakkerdaanhout 
 SAKREDAAN ok - sakredaanhout 
SANDRAK SANDARAK ok - sandarakvernis 
SAUZEN  SAUSEN - ok besausen 
SAVOOI SAVOOIE ok - savooiepuree 
SCHACHT1 (1-4) SCHAFT1 - ok droogschaft 
SCHEG (1+2) SCHEGGE - ok achterschegge 
SCHENKEL SCHINKEL ok ok schinkelbeen, lamsschinkel, rifschenkel  
SCHNABBEL SNABBEL2 ok - snabbelcircuit 
SCHOR1 SCHORRE1 - ok rietschorre 
SCHORE SCHOOR4,SCHOURE - ok jatschoor, nepschoure  
SCHRANZEN SCHRANSEN - ok opschransen, doodschranzen 
SECONDEREN SECUNDEREN ok - secundant 
SECUNDE (1+2) SECONDE (3+4) ok ok secundeakkoord, bovensecunde 
SECUNDAIR1 SECONDAIR1 - ok postsecondair 
SELDERIE SELDER* ok ok selderblad, bleekselder 
 SELDERIJ ok ok selderijblad, knolselderij 
 SELLERIE ok ok selleriezout, bleeksellerie 
SERRADELLA SER(R)ADELLE ok - seradelleoogst, serradelleoogst 
SINGLE1 (1) SINGEL4 - ok hitsingel 
SINTEL SINTER2 ok - sinterbaan 
SJABLOON SJABLONE - ok tegelsjablone 
SLAB SLABBE1 - ok mouwslabbe 
SLURPEN1 SLORPEN - ok afslorpen 
SNEE SNEDE (1) - ok buiksnee 
SOEVEREINEN SOFREINEN ok ok sofreinboor, opsofreinen 
SOLFER1 SULFER1 ok - sulferstank, solferdamp 
SPADE2 SPA2 - ok hooispa 
SPANJOLET ESPAGNOLET (1) - ok pompespagnolet 
SPART SPARTE ok - spartemat, spartpapier 
SPATTEN (3) SPETTEN - ok bespetten 
SPERMACETI SPERMACEET ok - spermaceetwas 
SPERZIE SPERGE ok - spergetakken 
SPIES SPIETS ok ok spietsbok, vleesspiets 
SPONZEN SPONSEN1 - ok afsponsen 
SPORE SPOOR1 (7) - ok diaspoor 
STANNIOOL STANIOL ok - stannioolpapier 
STEATOSE STEATOSIS - ok leversteatosis 
STEGGELEN STECHELEN (3)* - ok gestechel 
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STERFELIJK STERFLIJK ok ok sterflijkheid, onversterflijk 
STERRENKERS STERKERS ok - sterkerszaad 
STIEPEL STIEPER, STIJPEL ok - stieperteken, stijpelteken 
STOND STONDE - ok bidstonde, doodsstond 
SUMAK SMAK3 ok ok smakblad, gifsmak 
SYNAGOGE SYNAGOOG ok ok synagoogbezoek, huissynagoog 
TAF TAFT ok ok taftlint, glanstaft 
TAFELEMENT TAFLEMENT - ok ondertaflement 
 TAFELMENT - ok boventafelment 
TENREK TANREK ok - tanrekachtig 
TERNEER- TERNEDER- ok - ternederslaan 
TEUTEN TEUTEREN - ok rondteuteren 
TIEND TIENDE3 - ok bloktiende, zaktiend 
TINNE TIN2 - ok tempeltinne 
TITTEL TITEL2 ok - titellijn 
TJILPEN TJIRPEN - ok getjirp 
TOBBER TOBBERD - ok aartstobberd 
TOEGEEFLIJK TOEGEFELIJK ok - toegefelijkheid 
TONDEL (1-3) TONDER ok - tonderdoos 
TOPPENANT TOPPENEND - ok toppenendsblok 
TREDE TREE - ok voettree 
TRIJP2 TRIEP, TRIP4 ok - triepvrouw, tripvrouw 
TUFSTEEN1+2 DUFSTEEN - ok trasdufsteen 
TYPE-1(uitspr./tiep/) TYP-* (stam ww) ok - typfout 
UITGAVE UITGAAF - ok boekuitgaaf 
URN URNE - ok lijkurne 
VADEM  VAAM ok - vaamhout 
VADEMEN VAMEN - ok afvamen 
VADER (2) VAAR5 ok - vaarbeer 
VEDERWILD VEERWILD - ok landvederwild 
VERGIF VERGIFT ok ok vergiftkast, pijlvergift 
VEST1  VESTE - ok stadsveste 
VLASDODDER VLASDOTTER ok - vlasdotterolie 
VLOSZIJDE FLOSZIJDE ok - floszijden 
VOER1 (1) VOEDER2 * ok ok voergerst, avondvoeder 
VOEREN1 (1+5) VOEDEREN - ok navoeren 
VOLDOEND VOLDOENDE1 - ok onvoldoend 
VOLLER1 VOLDER (1) ok ok volderswerk, lakenvolder 
VOOR1 VORE - ok zaadvore 
VRESELIJK1 (1+2) VREESLIJK ok - vreeslijkheid 
WAKE WAAK - ok lijkwaak 
WARONG WARUNG ok - warunghouder 
WEGGE WEG3 - ok kerstweg 
WEIDE1 WEI1 ok ok weikoe, ligwei 
WIJK3 WIEK2 - ok polderwiek 
-WIJS (bw) -WIJZE (bw) - ok kruiswijze 
WITLOF WITLOOF* ok ok witloofteler, waterwitlof  
WOLFRAAM WOLFRAM ok - wolframerts 
WOND1 WONDE * - ok snijwonde 
WONTON WANTAN ok - wantansoep 
WORM (2-5+10) WURM1 - ok boekwurm 
WURGEN WORGEN ok ok worggesp, wurgdoek 
ZATE ZAAT - ok stamzaat 
ZEEG1 (1) ZEEGT ok ok zeegtlijn, standaardzeegt 
ZEEMLAP ZEMELAP ok - zeemlappig 
ZIELZORG ZIELSZORG ok - zielszorger 
ZIJDE1 (6+7) ZIJ3 - ok linkerzij 
ZIJDE2 ZIJ4 - ok ballonzij, ripszijde 
ZINNELIJK ZINLIJK ok ok zinlijkheid, grofzinlijk 
ZOMP2 SOMP2 - ok rietzomp 
ZOOPJE ZOPIE - ok koek-en-zoopje 
ZWIEPER ZWIEPERD - ok inzwieperd 
ZWOERD ZWOORD ok ok zwoordrol, spekzwoord 
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BIJLAGE 2:   ZN MET AFWIJKEND MEERVOUD (in individuele gevallen) 

2A.  ZN MET MEERVOUD (hoewel niet of anders vermeld in het EGWN 15) 

In het EGWN 15 wordt bij de meeste zn de meervoudsinformatie vermeld. In de gevallen dat er ‘g.mv.’ 
is vermeld, maar het zn wél een meervoud kan krijgen op basis van zijn betekenis of omdat andere 
lemma’s met gelijke betekenis meervoud hebben, heeft de OTC besloten het meervoud toe te staan. 
Het betreft de volgende limitatieve opsomming: 

 

AANKOMST AANKOMSTEN 
AANPLANT (3) AANPLANTEN 
-AANSE -AANSEN  
ABERDOEDAS ABERDOEDASSEN 
ACCOMMODEMENT ACCOMMODEMENTEN 
ACHTERRUIM ACHTERRUIMEN 
ACTIERADIUS ACTIERADII, 

ACTIERADIUSSEN 
AFGIFTE AFGIFTEN,  
 AFGIFTES 
AFKOMST AFKOMSTEN 
AFVALPLASTIC AFVALPLASTICS 
AFZET AFZETTEN 
ALLOOI (3) ALLOOIEN 
ALSTROEMERIA ALSTROEMERIAS 
AMBE AMBES 
AMFOLIET (2) AMFOLIETEN 
APOLOGETICA APOLOGETICAS 
ARCHITECTUUR ARCHITECTUREN 
ARMVOOGDIJ ARMVOOGDIJEN 
ASBESTLEI ASBESTLEIEN  
AUTEURSWET AUTEURSWETTEN 
AVONDDIS (1) AVONDDISSEN 
BACKSPACE BACKSPACES 
BALLADEVORM BALLADEVORMEN 
BALLAST (6) BALLASTEN 
BEELDOMROEP BEELDOMROEPEN 
BERAAD BERADEN 
BESLOTENIS BESLOTENISSEN 
BESPREK (2) BESPREKKEN 
BETACAROTEEN BETACAROTENEN 
BEWIND (2) BEWINDEN 
BIOPLASTIC BIOPLASTICS 
BLOEDAFGIFTE BLOEDAFGIFTEN, 
 BLOEDAFGIFTES 
BLOEDAFNAME BLOEDAFNAMEN, 
 BLOEDAFNAMES 
BLOEDBEELD BLOEDBEELDEN 
BOLLENKRAAM (2) BOLLENKRAMEN 
BORDUUR BORDUREN 
BORSTELVEZEL BORSTELVEZELS 
BOSHANENVOET BOSHANENVOETEN 
BOSROOS BOSROZEN 
BOUWHOUW BOUWHOUWEN 
BOVENBOUW (1) BOVENBOUWEN 
BOVENDIJK BOVENDIJKEN 
BOVENHOUW BOVENHOUWEN 
BOVENLEER BOVENLEREN 
BRAADGEUR BRAADGEUREN 
BRANDVLAK BRANDVLAKKEN 
BRANDWEER (2) BRANDWEREN 
BREDEBON BREDEBONS 

BREXIT BREXITS 
BRIEFSTIJL BRIEFSTIJLEN 
BROODGRAAN BROODGRANEN 
BROODSCHULD BROODSCHULDEN 
BROOMDRANK BROOMDRANKEN 
BUITENBEURS BUITENBEURZEN 
BUITENBRAAK BUITENBRAKEN 
BUITENWERELD (1) BUITENWERELDEN 
BUURTPREVENTIE BUURTPREVENTIES 
CAPSLOCK CAPSLOCKS 
CARBONATATIE CARBONATATIES 
CARBONATIE CARBONATIES  
CATHETUS CATHETI 
 CATHETUSSEN 
CAUSTICUM CAUSTICA 
CELLULOID (2) CELLULOIDS 
CHARENTAIS CHARENTAIS (onv.) 
CHARLATANERIE CHARLATANERIEEN 
CHILI (1) CHILIS 
CHINEES (1) CHINEZEN 
CHOCO1 (4+5) CHOCOS 
CHOCOLAMOUSSE CHOCOLAMOUSSES 
CHOCOMOUSSE CHOCOMOUSSES 
CITRAAT CITRATEN 
CITROENKERS CITROENKERSEN 
CLEARING CLEARINGS 
CLICKBAIT CLICKBAITS  
CLUBCIRCUIT CLUBCIRCUITS 
COLATIE (2) COLATIES 
COLLYRIUM (1) COLLYRIA 
COMPRESSIE COMPRESSIES 
CONFINEMENT CONFINEMENTEN 
CORNERBAL CORNERBALLEN 
CORRECTIEF1 CORRECTIEVEN 
CORVINA CORVINAS 
COSMETIEK (2) COSMETIEKEN 
CUSTARDVLA CUSTARDVLAS 
CYANOTYPIE CYANOTYPIEEN 
CYCLAMAAT CYCLAMATEN 
CYTOLYSE CYTOLYSEN, 

CYTOLYSES 
DAGHUUR DAGHUREN 
DAGSCHONE DAGSCHONEN 
DARMINHOUD DARMINHOUDEN 
DARMSCHEIL DARMSCHEILEN 
DECOMPENSATIE DECOMPENSATIES 
DECUMUL DECUMULS  
DEKKLAARSEL DEKKLAARSELS 
DENTUUR DENTUREN 
DEREALISATIE DEREALISATIES 
DESIGN (1) DESIGNS 
DESINFECTIE DESINFECTIES 
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DETENTIE (2) DETENTIES 
DETRITIE DETRITIES 
DIAPASON DIAPASONS 
DIASCOPIE DIASCOPIEEN 
DICHTGAVE DICHTGAVEN 
DICHTSTIJL DICHTSTIJLEN 
DIENSTBELANG DIENSTBELANGEN 
DIENSTENSECTOR DIENSTENSECTORS 
DIEPBOUW DIEPBOUWEN 
DIJKBELOOP DIJKBELOPEN 
DIJKSTAAL DIJKSTALEN 
DIKDOENERIJ DIKDOENERIJEN 
DIRNDLKLEID DIRNDLKLEIDEN 
DISHARMONIE DISHARMONIEEN 
DISPERSIE DISPERSIES 
DIVERGENTIE (2+3) DIVERGENTIES 
DOCTORSGRAAD DOCTORSGRADEN 
DOLLARZONE DOLLARZONES 
DONKERTE DONKERTEN, 

DONKERTES 
DOODSCHULD (2+3) DOODSCHULDEN 
DOOIMIST DOOIMISTEN 
DOOM1 DOMEN 
DOORREIS DOORREIZEN 
DOORRIJ DOORRIJEN 
DRAAIENIS DRAAIENISSEN 
DRAAINIS DRAAINISSEN 
DROOGSHAMPOO DROOGSHAMPOOS 
DUBBING DUBBINGS 
DUIMLEER DUIMLEREN 
DUINGENTIAAN DUINGENTIANEN 
DUIZEL DUIZELS 
DUNDOEK (2) DUNDOEKEN 
DUNSTAART DUNSTAARTEN 
DUURTE DUURTEN, DUURTES 
DWANGJUK DWANGJUKKEN 
DWARSSUPPORT DWARSSUPPORTS 
DWERGBIES DWERGBIEZEN 
ECHINACEA (1) ECHINACEAS 
ECLAMPSIE (1) ECLAMPSIEEN 
EEKLAF EEKLAVEN 
EEUWENTAL EEUWENTALLEN 
EIKHAAS EIKHAZEN 
ELBOWING ELBOWINGS 
EMERSIE EMERSIES 
EMPYEEM EMPYEMEN 
EMULATIE (3) EMULATIES 
ENERGIESPECTRUM ENERGIESPECTRA 
ENKELVOUD ENKELVOUDEN 
ERFBELASTING ERFBELASTINGEN 
ERFHUUR ERFHUREN 
ERFTAKS ERFTAKSEN 
ESCAPE ESCAPES 
ESSAAI ESSAAIEN 
ESTHETISERING ESTHETISERINGEN 
ETHERSTILTE ETHERSTILTEN, 

ETHERSTILTES 
EUROCONVERSIE EUROCONVERSIES 
EUREGIO EUREGIOS 
EVENWICHT EVENWICHTEN 
EXIGENTIE EXIGENTIES 
EXPATRIATIE EXPATRIATIES 
EXSUDAAT EXSUDATEN 
FACTFINDING FACTFINDINGS 

FANCY FANCYS 
FENOTYPE FENOTYPEN, 

FENOTYPES 
FERTILISATIE FERTILISATIES 
FETTUNTA FETTUNTAS 
FILTERMEDIUM FILTERMEDIA 
FINISH FINISHES 
FLATERBREIN FLATERBREINEN 
FOSFIET FOSFIETEN 
FOTOGEEN2 FOTOGENEN 
FOTORIJM FOTORIJMEN 
FOTOSYNTHESE FOTOSYNTHESEN, 
 FOTOSYNTHESES 
FOULE FOULES 
FRAGMENTATIE FRAGMENTATIES 
FRANCHISE1 (2+3+4) FRANCHISES 
FROTTAGE (2) FROTTAGES 
GALANTUOMO GALANTUOMINI 
GANZENPASTEI GANZENPASTEIEN 
GAZEUSE GAZEUSES 
GEBRUIKSHUUR GEBRUIKSHUREN 
GELAATSKLEUR GELAATSKLEUREN 
GELAATSTINT GELAATSTINTEN 
GELDCREATIE GELDCREATIES 
GELDHUUR GELDHUREN 
GENADEBRON (2) GENADEBRONNEN 
GENUSKOOP GENUSKOPEN 
GESCHOT (2) GESCHOTTEN 
GEVANG GEVANGEN 
GEVELBEELD GEVELBEELDEN 
GEZINSKREDIET GEZINSKREDIETEN 
GIRASOL (2) GIRASOLS 
GISCORRECTIE GISCORRECTIES 
GITANA GITANAS 
GITGALON GITGALONNEN, 

GITGALONS 
GLASKLANK GLASKLANKEN 
GLASPASTA GLASPASTAS 
GLASPOST GLASPOSTEN 
GLASTOUWSPONS GLASTOUWSPONSEN, 

GLASTOUWSPONZEN 
GLEI GLEIEN 
GOKCORRECTIE GOKCORRECTIES 
GONDELBAJES GONDELBAJESEN 
GOUDBERIL GOUDBERILLEN 
GOUDKOORD GOUDKOORDEN 
GOUDROBIJN GOUDROBIJNEN 
GOUDTOPAAS GOUDTOPAZEN 
GRAFSTEM GRAFSTEMMEN 
GRAVEERSTAAL GRAVEERSTALEN 
GREXIT GREXITS 
GROEIBODEM GROEIBODEMS 
GROEIMOTOR GROEIMOTOREN, 

GROEIMOTORS 
GROENLAND GROENLANDEN 
GROFGREIN GROFGREINEN 
GRONDNEVEL GRONDNEVELEN, 

GRONDNEVELS 
GRONDPLASMA GRONDPLASMAS 
GRONDREMOUS GRONDREMOUS 
GROOTTEORDE GROOTTEORDEN, 

GROOTTEORDES 
HAARSTENG HAARSTENGEN 
HABERDOEDAS HABERDOEDASSEN 
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HAKLEER (2) HAKLEREN 
HALFUUR HALFUREN 
HAMAMELIS (1) HAMAMELISSEN 
HANDFORMAAT HANDFORMATEN 
HARINGBAND (de) HARINGBANDEN 
HEIDESCHAAL HEIDESCHALEN 
HEILICHT HEILICHTEN 
HEILIGENBLOEM HEILIGENBLOEMEN 
HEIMLICHGREEP HEIMLICHGREPEN 
HEINSEL HEINSELS 
HEKSENKRANS HEKSENKRANSEN 
HELDENEEUW HELDENEEUWEN 
HELP1 HELPEN 
HEMIPARESE HEMIPARESEN 
HEMODILUTIE HEMODILUTIES 
HENNEPNETEL HENNEPNETELS 
HERDERSKOUT HERDERSKOUTEN 
HERDISCONTO HERDISCONTOS 
HERFSTRAG HERFSTRAGEN, 
 HERFSTRAGGEN 
HERZUILING HERZUILINGEN 
HEVEA HEVEAS 
HIKING HIKINGS 
HILLULA HILLULAS 
HITTEKRAMP HITTEKRAMPEN 
HOEKSPANNING HOEKSPANNINGEN 
HOERENPAK HOERENPAKKEN 
HOFDRACHT HOFDRACHTEN 
HOMOSCENE HOMOSCENES 
HONDSKERS (2) HONDSKERSEN 
HONINGDRACHT HONINGDRACHTEN 
HOORNPIT HOORNPITTEN 
HOSTING HOSTINGS 
HUIDPIGMENT HUIDPIGMENTEN 
HUIDWEERSTAND HUIDWEERSTANDEN 
HUURKOOP HUURKOPEN 
HYPERESTHESIE HYPERESTHESIEEN 
HYPESTHESIE (1) HYPESTHESIEEN 
ICING ICINGS 
IDOLATRIE IDOLATRIEEN 
IJZERKRINGLOOP IJZERKRINGLOPEN 
INACHTNAME INACHTNAMEN, 

INACHTNAMES 
INCORPORATIE(1+2) INCORPORATIES 
INCUBUS INCUBI 
INDIVIDUATIE INDIVIDUATIES 
INKOM (3a) INKOMMEN 
INMAAKGROENTE INMAAKGROENTEN, 
 INMAAKGROENTES 
INSEMINATIE INSEMINATIES 
INTENTIETREMOR INTENTIETREMORS 
INTERCOMMUNIE(1) INTERCOMMUNIES 
INTIMA INTIMAE, INTIMAS 
INWONING (3) INWONINGEN 
IPA IPAS 
ISOMERASE ISOMERASEN 
ISOMORFIE ISOMORFIEEN 
JAARSLEUTEL JAARSLEUTELS 
JAGERBOOM JAGERBOMEN 
JEUKTE (2) JEUKTEN, JEUKTES 
JOBROTATION JOBROTATIONS 
JOET JOETEN 
JUXTAPOSITIE JUXTAPOSITIES 
KAARSLICHT (2+3) KAARSLICHTEN 

KALIUMBROMAAT KALIUMBROMATEN 
KANEELHART KANEELHARTEN 
KANSELSTIJL KANSELSTIJLEN 
KATAAS (3+4) KATAZEN 
KATALASE KATALASEN 
KERKVERLATING KERKVERLATINGEN 
KIDNAP KIDNAPS 
KIEMMAAND KIEMMAANDEN  
KINDERBIJSLAG KINDERBIJSLAGEN 
KLAARTE KLAARTEN, KLAARTES 
KLAVERGEWAS KLAVERGEWASSEN 
KLEEFBAND KLEEFBANDEN 
KLIM (1a+2) KLIMMEN, KLIMS 
KLIMAATLEUGEN KLIMAATLEUGENS 
KLOOSTERLAND KLOOSTERLANDEN 
KOEBOCHT KOEBOCHTEN 
KOEKWOUS KOEKWOUSEN 
KOERSNIVEAU KOERSNIVEAUS 
KOERSPEIL KOERSPEILEN 
KOKERVISIE KOKERVISIES 
KOLENDAMP KOLENDAMPEN 
KONINGDOM (1+2) KONINGDOMMEN 
KOOKHAM KOOKHAMMEN 
KOOLTJEVUUR KOOLTJESVUUR 
KOORTSDELIER KOORTSDELIEREN 
KORAALJASPIS KORAALJASPISSEN 
KORTSWIJL KORTSWIJLEN 
KOSMOGONIE KOSMOGONIEEN 
KRAPA (1) KRAPAS 
KUSHAND KUSHANDEN 
KWANTISATIE KWANTISATIES 
LAATBEURS LAATBEURZEN 
LANGSVERBAND LANGSVERBANDEN 
LAPLEER (2) LAPLEREN 
LAUWTE LAUWTEN, LAUWTES 
LEDERBOOM LEDERBOMEN 
LEEDGEVOEL LEEDGEVOELENS 
LEEFHOEK LEEFHOEKEN 
LETTERKOEK LETTERKOEKEN 
LEVENSRAADSEL LEVENSRAADSELEN 
LEZERSSERVICE LEZERSSERVICES 
LICHTADAPTATIE LICHTADAPTATIES 
LIEFDOENERIJ LIEFDOENERIJEN 
LIJWAAD LIJWADEN 
LIPPENPOMMADE LIPPENPOMMADES 
LOODARSENAAT LOODARSENATEN 
LOODCARBONAAT LOODCARBONATEN 
LOODKOLIEK LOODKOLIEKEN 
LOONGEBOUW LOONGEBOUWEN 
LOONSTANDAARD LOONSTANDAARDEN, 

LOONSTANDAARDS 
LOOPPAS LOOPPASSEN 
LUCHTBALLET LUCHTBALLETTEN 
LUCHTMACHT LUCHTMACHTEN 
MAANLOOP (2) MAANLOPEN 
MAGERTE MAGERTEN, MAGERTES 
MAGNESIETLEI MAGNESIETLEIEN 
MAIZENAVLA MAIZENAVLAS 
MARKETINGMIX MARKETINGMIXEN, 

MARKETINGMIXES 
MARKTRENTE MARKTRENTEN, 

MARKTRENTES 
MELKJASPIS MELKJASPISSEN 
MELKKORST MELKKORSTEN 
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MEMOFORMAAT MEMOFORMATEN 
METATHESE (1) METATHESEN 
METATHESIS METATHESES 
METONYMIA METONYMIAS 
METRORRAGIE METRORRAGIEEN 
METSELSPECIE METSELSPECIES 
MEUNTUIG MEUNTUIGEN 
MIDDELSLAG MIDDELSLAGEN 
MIJNINDUSTRIE MIJNINDUSTRIEEN 
MILK MILKS 
MINESTRA MINESTRAS 
MINESTRONE MINESTRONES 
MINJAN MINJANIM 
MOERASSCHERM MOERASSCHERMEN 
MONITORING MONITORINGEN 
MONOTYPEPLAAT MONOTYPEPLATEN 
MOOS2 (2) MOZEN 
MORA2 MORAS 
MORSETELEGRAAF MORSETELEGRAFEN 
MOTIVATIE (1) MOTIVATIES 
MUNTSLAG (2) MUNTSLAGEN 
MUTSENLINT MUTSENLINTEN 
NAALDENDEK NAALDENDEKKEN 
NACHTKANT NACHTKANTEN 
NACHTLOGIES NACHTLOGIEZEN 
NADIENST NADIENSTEN 
NAHERFST NAHERFSTEN 
NAJAAR NAJAREN 
NALENTE NALENTES 
NALOOP (2) NALOPEN 
NAPRODUCT NAPRODUCTEN 
NAVELPLUIS NAVELPLUIZEN 
NECTAR (2+3) NECTARS 
NESTKEUZE NESTKEUZEN, 
 NESTKEUZES 
NEUSCATARRE NEUSCATARRES 
NIEMANDSLAND NIEMANDSLANDEN 
NIETSJE NIETSJES 
NIEUWKUIS NIEUWKUISEN 
NITRIET NITRIETEN 
NJET2 NJETS 
NOODROEP NOODROEPEN 
NOOTMUSKAAT NOOTMUSKATEN 
NUMLOCK NUMLOCKS 
OBSTIPATIE OBSTIPATIES 
OLIEMAAT OLIEMATEN 
OMBOUW OMBOUWEN 
OMPHALOS OMPHALOI 
ONBEGRIP (2) ONBEGRIPPEN 
ONTMENGING ONTMENGINGEN 
ONTPLOOIING ONTPLOOIINGEN 
ONTPOTTING ONTPOTTINGEN 
ONTSCHOTTING ONTSCHOTTINGEN 
ONTSPANNING ONTSPANNINGEN 
ONTSPORING ONTSPORINGEN 
ONTZANDING (2) ONTZANDINGEN 
ONVERSCHIL ONVERSCHILLEN 
OORTOILET OORTOILETTEN 
OPBOUW (3) OPBOUWEN 
OPKOMST OPKOMSTEN 
OPMAAK OPMAKEN 
OPWAS OPWASSEN 
ORGANDIELINT ORGANDIELINTEN 
OSSIFICATIE OSSIFICATIES 

OUTLOOK (2) OUTLOOKS 
OVERKOMST OVERKOMSTEN 
OVERLEER (2) OVERLEREN 
OVERVERDIENSTE OVERVERDIENSTEN 
OVERVLOED OVERVLOEDEN 
PAARDENDRANK PAARDENDRANKEN 
PAASCOMMUNIE PAASCOMMUNIES 
PAASWEEK PAASWEKEN 
PACKETRADIO PACKETRADIOS 
PAF2 (2) PAFFEN 
PALATINAAT PALATINATEN 
PALEISOPROER PALEISOPROEREN 
PALLADIUM1 PALLADIA, PALLADIUMS 
PALMAVOND PALMAVONDEN 
PALMGRENS PALMGRENZEN 
PAPIERBEHOEFTE PAPIERBEHOEFTEN 
 PAPIERBEHOEFTES 
PAPIERMOERBEI PAPIERMOERBEIEN 
PARAPRAXIS PARAPRAXES 
PARDON1 (3+4) PARDONS 
PARMAHAM PARMAHAMMEN 
PASSIECYCLUS PASSICYCLI, 
 PASSIECYCLUSSEN 
PATERSKAP PATERSKAPPEN 
PATIENTIE (3) PATIENTIES 
PELGRIMSFEEST PELGRIMSFEESTEN 
PEPERMUNT (3) PEPERMUNTEN 
PEPERNEVEL PEPERNEVELS 
PEPTIDASE PEPTIDASEN 
PERCENTVOET PERCENTVOETEN 
PEREQUATIE PEREQUATIES 
PERSGEWICHT PERSGEWICHTEN 
PESSEM PESSEMEN 
PETRISSAGE PETRISSAGES 
PIESGRIET PIESGRIETEN 
PIMESON PIMESONEN 
PLAKPLASTIC PLAKPLASTICS 
POCKETFORMAAT POCKETFORMATEN 
POCKETVERING POCKETVERINGEN 
POLDEROMSLAG POLDEROMSLAGEN 
POLENTA POLENTAS 
POLO (3) POLOS 
POLYTECHNICUM POLYTECHNICUMS 
PONDKOEK PONDKOEKEN 
PONTEKOEK PONTEKOEKEN 
PONTIFICAAT PONTIFICATEN 
POOLINSLAG POOLINSLAGEN 
POOLKETTING POOLKETTINGEN 
POOLSCHOT POOLSCHOTEN 
POOLSTEEK POOLSTEKEN 
POORTERSEED POORTERSEDEN 
POSTGRADUAAT1 POSTGRADUATEN 
POTSCHRAAPSEL POTSCHRAAPSELS 
POZZUOLAAN POZZUOLANEN 
PRAATBARAK PRAATBARAKKEN 
PREMEDITATIE PREMEDITATIES 
PRENUMERATIE PRENUMERATIES  
PREVALENTIE (2) PREVALENTIES 
PRIJSDUMPING PRIJSDUMPINGEN 
PRIMERATE PRIMERATES 
PROCREATIE PROCREATIES 
PROFASE PROFASEN, PROFASES 
PROLIFERATIE PROLIFERATIES 
PROOL PROLEN 
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PROROGATIE PROROGATIES 
PROTUBERANS PROTUBERANSEN 
PROVINCIALAAT (2) PROVINCIALATEN 
PTYALASE PTYALASEN 
PUBERBREIN PUBERBREINEN 
PUNTMASSA PUNTMASSAS 
PUREE PUREES 
PURGEERWINDE PURGEERWINDEN, 
 PURGEERWINDES 
PUSH (2+3) PUSHES 
PYROGEEN2 PYROGENEN 
QUARANTAINE (2) QUARANTAINES 
RAAG RAGEN 
RAKETBLAD RAKETBLADEN 
RANDLEER RANDLEREN 
RASSENPROBLEEM RASSENPROBLEMEN 
RATIO (4) RATIOS 
RAZERNIJ RAZERNIJEN 
REACTANTIE REACTANTIES 
REASSURANTIE REASSURANTIEN, 
 REASSURANTIES 
RECEPTUUR (2a) RECEPTUREN 
RECHTSGEBIED(2+3) RECHTSGEBIEDEN 
RECHTSPOSITIE RECHTSPOSITIES 
RECHTSVERZUIM (2) RECHTSVERZUIMEN 
RECIDIVE RECIDIVEN, RECIDIVES 
RECOMPRESSIE RECOMPRESSIES 
REFOULEMENT REFOULEMENTEN 
REGISTRATUUR (1) REGISTRATUREN 
REKBAND REKBANDEN 
REKTUIG (2) REKTUIGEN 
REMONTE REMONTES 
RENAISSANCE (3) RENAISSANCES 
RENSEIGNERING RENSEIGNERINGEN 
RENTEOPSTOOT RENTEOPSTOTEN 
RESINAAT RESINATEN 
RESSENTIMENT RESSENTIMENTEN 
RIBES RIBESSEN 
RIJKSKAS RIJKSKASSEN 
RIJKSSTAF RIJKSSTAVEN 
RIJMERIJ RIJMERIJEN 
RIJPMAAND RIJPMAANDEN 
RIJSTBLOEM (1) RIJSTBLOEMEN 
RINGBEEN RINGBENEN 
RIVIERAKLIMAAT RIVIERAKLIMATEN 
ROMANWERELD ROMANWERELDEN 
ROTSBODEM ROTSBODEMS 
ROULEMENT (3) ROULEMENTEN 
RUGGENSTREEK RUGGENSTREKEN 
RUNBIKERUN RUNBIKERUNS 
SALKVACCIN SALKVACCINS 
SAMENKLANK SAMENKLANKEN 
SCANNING (4a) SCANNINGS 
SCHAD SCHADDEN 
SCHEEFTE SCHEEFTEN, 

SCHEEFTES 
SCHEEPSRADAR SCHEEPSRADARS 

SCHEMEROORLOG(2) SCHEMEROORLOGEN  
SCHIETLAST SCHIETLASTEN 
SCHOLING SCHOLINGEN 
SCHOONZICHT SCHOONZICHTEN 
SCHRAALLAND SCHRAALLANDEN 
SCHRAALTE SCHRAALTEN, 

SCHRAALTES 

SCHRIJFTALENT SCHRIJFTALENTEN 
SCHUIMPLASTIC SCHUIMPLASTICS 
SCHUTSMANTEL SCHUTSMANTELS 
SCRIBAAT SCRIBATEN 
SCUDETTO SCUDETTI, SCUDETTOS 
SEDIMENTATIE SEDIMENTATIES 
SEGREGATIE SEGREGATIES 
SENTENLIJN SENTENLIJNEN 
SEPAREER SEPAREERS 
SETBAL SETBALLEN 
SILICAMINERAAL SILICAMINERALEN 
SINGLET2 (2) SINGLETTEN 
SINGULET SINGULETTEN 
SINISTER2 SINISTERS 
SINUSKNOOP SINUSKNOPEN 
SLAGRITME SLAGRITMEN, 

SLAGRITMES 
SLIJK (4) SLIJKEN 
SLIJPER SLIJPERS 
SLIJPSTAAL SLIJPSTALEN 
SLUITGREEP SLUITGREPEN 
SMOELEMENT SMOELEMENTEN 
SNARENTHEORIE SNARENTHEORIEEN 
SNEEUWBOOG SNEEUWBOGEN 
SNEEUWGRENS SNEEUWGRENZEN 
SNEEUWLIJN SNEEUWLIJNEN 
SNELLOOP SNELLOPEN 
SNELPOST SNELPOSTEN 
SOMBERTE SOMBERTEN, 

SOMBERTES 
SOORTSCHULD SOORTSCHULDEN 
SPEKGOM SPEKGOMMEN 
SPELBEHOEFTE SPELBEHOEFTEN 
 SPELBEHOEFTES 
SPELTHEORIE SPELTHEORIEEN 
SPIM SPIMS 
SPINRAG SPINRAGEN, 
 SPINRAGGEN 
SPIRAALDEK SPIRAALDEKKEN 
SPOORLEER SPOORLEREN 
SPOORSPATTING SPOORSPATTINGEN 
SPRINGVERING SPRINGVERINGEN 
STAAL1 (7+8) STALEN 
STAATPROCEDURE STAATPROCEDURES 
STAATSORDE (2) STAATSORDEN, 

STAATSORDES 
STABILISATIE STABILISATIES 
STADSAFSLAG STADSAFSLAGEN 
STADSBEELD STADSBEELDEN 
STADSGUERRILLA(2) STADSGUERRILLAS 
STADSKAS STADSKASSEN 
STADSPRAKTIJK STADSPRAKTIJKEN 
STADSVERMAAK STADSVERMAKEN 
STADSWAAG STADSWAGEN 
STAMGOD STAMGODEN 
STAMVLAK STAMVLAKKEN 
STANDSTILL STANDSTILLS 
STEENROTSKERS STEENROTSKERSEN 
STEFANOTIS STEFANOTISSEN 
STELLINGNAME STELLINGNAMEN, 

STELLINGNAMES 
STEMBUSBELOFTE STEMBUSBELOFTEN, 

STEMBUSBELOFTES 
STENTORSTEM STENTORSTEMMEN 
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STERFTE STERFTEN, STERFTES 
STERNUM STERNA  
 STERNUMS 
STERVENSSTOND STERVENSSTONDEN 
STIJFTE STIJFTEN, STIJFTES 
STIJLSTUDIE STIJLSTUDIES 
STOPPELHAAN STOPPELHANEN 
STORAGE STORAGES 
STORMEINDE STORMEINDEN, 

STORMEINDES 
STRAFPIKET STRAFPIKETTEN 
STREKSTEUN STREKSTEUNEN 
STRONTGAT STRONTGATEN, 
 STRONTGATTEN 
STROOMREGAAL STROOMREGALEN, 

STROOMREGALIA 
STROPPENPOT STROPPENPOTTEN 
STUKKENHUUR STUKKENHUREN 
SUBJECTIE (1) SUBJECTIES 
SUPERPOSITIE SUPERPOSITIES 
SUPERSCRIPTIE SUPERSCRIPTIES 
SURVEILLANCE SURVEILLANCES 
SWING (4+5) SWINGS 
SYNECHIE SYNECHIEEN 
SYNTAXIS (2+3) SYNTAXISSEN 
TAALBEELD TAALBEELDEN 
TAALVARIATIE TAALVARIATIES 
TAALVERMOGEN TAALVERMOGENS 
TALKSCHIST TALKSCHISTEN 
TANNIEN TANNIENEN 
TAPOTAGE TAPOTAGES 
TARMAC (2) TARMACS 
TARWE TARWES 
TATERGAT TATERGATTEN 
TEGENMAAN TEGENMANEN 
TEKSTKRITIEK TEKSTKRITIEKEN 
TELOMERASE TELOMERASEN 
TENNISDUBBEL TENNISDUBBELS 
THERMOPLAST THERMOPLASTEN 
TIENDVRUCHT TIENDVRUCHTEN 
TIESJEBOF TIESJEBOFS 
TIJDHORIZON TIJDHORIZONNEN, 

TIJDHORIZONS 
TIJDKOOP TIJDKOPEN 
TIJDSPIEGEL TIJDSPIEGELS 
TINFOELIE TINFOELIES 
TIRAMISU TIRAMISUS 
TOGAVIRUS TOGAVIRUSSEN 
TONRONDTE TONRONDTEN, 

TONRONDTES 
TOPSPIN TOPSPINS 
TORENBOUW (3) TORENBOUWEN 
TOSS TOSSES 
TOUR (2) TOURS 
TREDVEGETATIE TREDVEGETATIES 
TREFFEN2 (2+3) TREFFENS 
TREURNIS (3) TREURNISSEN  
TRIAL2 TRIALS  
TRIBUS TRIBUSSEN 
TRIEP TRIEPEN 
TRIJP2 TRIJPEN 
TRIL2 TRILLEN 
TROMMELKOEK TROMMELKOEKEN 
TROMPETVORM TROMPETVORMEN 

TROUW3 (1) TROUWEN 
TUIGAGE TUIGAGES 
TUIMELGEEST (2) TUIMELGEESTEN 
TUMESCENTIE TUMESCENTIES 
TUNNELVISIE TUNNELVISIES 
TUSSENKOMST TUSSENKOMSTEN 
UBERBRETTL UBERBRETTLS 
UITLEEN UITLENEN 
UITRIJ UITRIJEN 
UITVOORDEEL UITVOORDELEN 
UMBRA2 (2) UMBRAS 
UMFELD UMFELDEN 
URANAAT URANATEN 
VADERIMAGO VADERIMAGOS 
VALDUIK VALDUIKEN 
VASTELAND VASTELANDEN 
VECHTNATUUR VECHTNATUREN 
VEENBIES VEENBIEZEN 
VEENHOND VEENHONDEN 
VEENPATRIJS VEENPATRIJZEN 
VEINZERIJ VEINZERIJEN 
VELDWINDE VELDWINDEN, 
 VELDWINDES 
VELDZICHT VELDZICHTEN 
VELOUTE2 (2) VELOUTES 
VERDUNSEL VERDUNSELS 
VERGLAASSEL VERGLAASSELS 
VERKEERSNET VERKEERSNETTEN 
VERLONING VERLONINGEN 
VERLOOP (4) VERLOPEN 
VERSTAND VERSTANDEN 
VETAFZETTING VETAFZETTINGEN 
VETMESTERIJ VETMESTERIJEN 
VETMESTING VETMESTINGEN 
VETZAKKERIJ VETZAKKERIJEN 
VIJLHOUW VIJLHOUWEN 
VILTMANTEL VILTMANTELS 
VISSENHUID (1) VISSENHUIDEN 
VISSERIJ (3) VISSERIJEN 
VLAGGENDOEK (2) VLAGGENDOEKEN 
VLAKTEKLIMAAT VLAKTEKLIMATEN 
VOEDSELBRIJ VOEDSELBRIJEN 
VOEGSEL VOEGSELS 
VOETRUST VOETRUSTEN 
VOGELGEZANG (2) VOGELGEZANGEN 
VOGELKERS VOGELKERSEN 
VOLKSLOGIES VOLKSLOGIEZEN 
VOORBOUW (1) VOORBOUWEN 
VOORGOOI VOORGOOIEN 
VOORLIEFDE (2) VOORLIEFDES 
VOORLOOP (5) VOORLOPEN 
VOORPLAN VOORPLANNEN 
VOORWERELD VOORWERELDEN 
VRIENDENDIS VRIENDENDISSEN 
VRUCHTPLUIS VRUCHTPLUIZEN 
VUILSMIJTERIJ VUILSMIJTERIJEN 
WANWAAR WANWAREN 
WAPENWEDLOOP WAPENWEDLOPEN 
WATERGENTIAAN WATERGENTIANEN 
WATEROPSLAG WATEROPSLAGEN 
WATEROPZET WATEROPZETTEN 
WATERWEDERIK WATERWEDERIKEN 
WAX WAXEN 
WEDUWEBIJSLAG WEDUWEBIJSLAGEN 
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WEERLAM WEERLAMMEREN 
WEGDOORN WEGDOORNEN, 

WEGDOORNS 
WEGEDOORN WEGEDOORNEN, 

WEGEDOORNS 
WEGENIS WEGENISSEN 
WERELDBRAND (2) WERELDBRANDEN 
WESTBOUW WESTBOUWEN 
WILDVREDE WILDVREDEN 
WILLEM WILLEMS 
WINDSCHADUW WINDSCHADUWEN 
WINDVANG (4+6) WINDVANGEN 
WINKELOPSTAND WINKELOPSTANDEN 
WINSTOOGMERK WINSTOOGMERKEN 
WINTERDRACHT WINTERDRACHTEN 
WINTERPREI WINTERPREIEN 
WINTIPREI WINTIPREIS 
WOLKENBASIS WOLKENBASES, 

WOLKENBASISSEN 
WOLKENHEMEL WOLKENHEMELS 

WONDERBLOEM WONDERBLOEMEN 
WOORDENTWIST WOORDENTWISTEN 
WORKFLOW WORKFLOWS 
YOGHURT YOGHURTS 
ZAKKENBAND ZAKKENBANDEN 
ZAZEN ZAZENS 
ZEEBESCHUIT ZEEBESCHUITEN 
ZEEBLIEK ZEEBLIEKEN 
ZEENEVEL ZEENEVELEN, 

ZEENEVELS 
ZEILDOEK (2) ZEILDOEKEN 
ZENITSAFSTAND ZENITSAFSTANDEN 
ZICHT2 (10 t/m 12) ZICHTEN 
ZICHTCONTACT ZICHTCONTACTEN 
ZOMERSTROOM ZOMERSTROMEN 
ZONNECONSTANTE ZONNECONSTANTEN 
ZOOMLINT ZOOMLINTEN 
ZUIVERTE ZUIVERTEN, 

ZUIVERTES 
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2B.  ZN ZONDER MEERVOUD (hoewel vermeld in het EGWN 15) 

In het EGWN 15 wordt bij de meeste zn de meervoudsinformatie vermeld. In de gevallen dat er een 
meervoudsvorm is vermeld, hoewel het zn geen meervoud heeft op basis van zijn betekenis of omdat 
andere lemma’s met gelijke betekenis geen meervoud hebben, heeft de OTC besloten het meervoud 
niet toe te staan. N.B.: in deze bijlage zijn de zn die een unieke entiteit betreffen niet opgenomen. Zie 
hiervoor par. 3.2.a.1.b.5 van het Taalreglement. Het betreft de volgende limitatieve opsomming: 

AARDAS 
AARDBEIKLAVER 
AARDSCHIJN 
AARDSCHORS 
AASZAK 
ACHTING 
ACROTELEUTON 
ACRYLAATKIT 
AFGRAUW 
AFTERMARKET 
AFWACHTING 
AFZWARTING 
AGRARISATIE 
AKELEIRUIT 
AKKERDRAVIK 
AKKERKLAVER 
ALEPPOBUIL 
AMARANTE 
ANAPLASTIEK  
ANGLAISECREME 
ANTIHYPO 
ANTIPOEZIE 
APENLIEFDE 
APENMUNT 
APPELING 
ARABISTIEK 
ARMOEDEFUIK 
AUTOKRITIEK 
AVONDHEMEL 
BAGAGE 
BAKBOTER 
BAKKERSBUIL 
BANKGIRO 
BARSTING 
BASTERDWIKKE 
BEBOUTING 
BEDELAARSMAAG 
BEENWEKING 
BEKLANTING 
BEMBERGZIJDE 
BERMRIJS 
BERSIAPPERIODE 
BERUSTING 
BEVANGING 
BEVATTING 
BEWEGERING 
BEZAANSWANT 
BEZIGING 
BIAISBAND 
BILLENBOKS 
BINNENPOST 
BIRYANI 
BLEFAROPLEGIE 
BLOCKHEAD 
BLOEDZONDE 
BOENSEL 
BOTERCREME 
BOURETTE1 

BRABBELING 

BROEDERHAND 
BROEKZIJDE 
BUITENTROUW 
BULTING 
BURGERIJ 
BURGERKRIJG 
CAREZZAMETHODE 
CERUMEN 
CHANTILLYCREME 
CHROOMGLIMMER 
CIJFERSCHRIFT 
CODESHARING 
COMMIEZERIJ 
COMPUNCTIE 
CONGRESSUS 
CONTENANTIE 
CYBERJIHAD 
CYBERPUNK 
DAKSCHAAR 
DIEFJESMAAT 
DIETHYLETHER 
DIFFAMATIE 
DOEMDAG 
DOEMDAGKLOK 
DOEMSDAG 
DOKTERSGANG 
DOLLARISATIE 
DOMINANTIE 
DOMINATIE 
DRUKDOENERIJ 
DRUKPOLS 
DUIVENPOST 
DYSURIE 
EEMPERIODE 
EERBETOON 
EETGEREI 
EGELLIEFDE 
EMACERATIE 
EMULSIEWAS 
EQUILIBRIUM 
ETSKANT 
EVAPAK 
FASYONG 
FEODALISERING 
FEUDALISERING 
FIETELDANS 
FILMTERREIN 
FONOLIET 
FUIKMETHODE 
GAARKOPER 
GALOOG 
GAUDETEZONDAG 
GEESTENRIJK 
GEESTENUUR 
GEESTESOOG 
GELING 
GELUKSKLAVER 
GEMEENTEGIRO 
GEURZIN 

GIERSTMELDE 
GLASGAL 
GLITTERWERELD 
GLOEISPAAN 
GODSKORREL 
GODSREGERING 
GOUDGLIMMER 
GOUDLUST 
GRATIE (1) 
GREIDHOEK 
GROPESI 
HAGELEFFECT 
HANDEFFECT 
HANDEUVEL 
HANENPAS 
HANENSPAT 
HAZENDOEDEL 
HEBBING 
HEGELARIJ 
HEKVUUR 
HELDERING 
HEMELHEER 
HEMELHEIR 
HERPETOFAUNA 
HETEROGELUK 
HOERENBAD 
HOLSPAAT 
HOMOACCEPTATIE 
HONDENKLAMAAI 
HOOFDWANT 
HOOGACHTING 
HOOISCHAAR 
HORDSEL 
HOUTAANKAP 
HUILMES 
HUISDROP 
HUWELIJKSZEGEN 
HYPERICUM 
IJSPOOL 
IJZERGEBREK 
IJZERHORDE 
IKGEVOEL 
INBREKERSPAD 
INDIGOPURPER 
INKTGEVING 
INNERLIJK3 
INWACHTING 
ISOOCTAAN 
JAMAICAPEPER 
JAROVISATIE 
KAALKAP 
KAALTE 
KAAMGIST 
KAASRUNSEL 
KAFSCHIMMEL 
KALKGLIMMER 
KALVERLIEFDE 
KAMSEL 
KASTANJEEEK 
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KERKRADIO 
KERMISBAK 
KIEMSCHIMMEL 
KLAAROOG 
KLARANTIE 
KLATEERSEL 
KLEINACHTING 
KLEMDRAAI 
KLIMAATWAAN 
KNERSING 
KNOFLOOKGORDEL 
KNOLSELDER 
KNOLWIKKE 
KOERSHERSTEL 
KONKELBOEL 
KOOPKANT 
KOPERGEBREK 
KREMP1 

KRISSIE 
KRUIERIJ 
KRUISWANT 
KUNSTKLIMAAT 
KUNSTWAS 
KURKSMAAK 
KUSSENTIJK 
KUSTAFSLAG 
LAETAREZONDAG 
LAGERHAND 
LAMMERGANG 
LAMPPETROLEUM 
LAVAAS 
LEDER 
LEEP3 

LETTERKUNDE 
LEVENSFAKKEL 
LEVENSLENTE 
LEVERALOE 
LICHTINGSKAP 
LICHTSMAAK 
LIJBOORD 
LIJFKOOP 
LIJFSBERGING 
LIJWAL 
LIPARIET 
LOBBYWAAKHOND 
LOSBOLLERIJ 
LUCHTDRUKKING 
LUCHTSTEUN 
LUIAARDSBOOG 
LUSSENPOOL 
MAANILLUSIE 
MAANKORST 
MAANSAP 
MACARONISTIJL 
MAROQUINERIE 
MEELPAP 
MEISCHOT 
METAALGLANS 
METAALMOOR 
METHODISTERIJ 
METSELARIJ 
MINACHTING 
MINNEBRAND 
MOEDERZEGEN 
MONDFLORA 
MUURRUIT 
NACHTKRABBEL 

NACHTSCHADUW 
NAJOOL 
NAMAAKFLUWEEL 
NARROWCASTING 
NORMAALTOON 
OCHTENDHEMEL 
OCHTENDHOEST 
OEVERAAS 
OEZEMOEZE 
OGENLICHT 
OLIEZAND 
OLIFANTSORDE 
OMSPOELSEL 
OMWERELD 
ONSCHULDWAAN 
ONTLEDIGING 
OPBOUWING 
OPHAKKERIJ 
OPLOSKOFFIE 
OPONTBOD 
OPPERWAL 
OPROERGEEST 
ORECCHIETTE 
ORIENTZWEER 
OUDERAFTREK 
OUDERENAFTREK 
OUDGASTERIJ 
OVERBEWONING 
OVERGEVING 
PALAGONIET 
PALFIUM 
PAPERIJ 
PARTIPRIS 
PASGANG 
PENOPAUZE 
PENOZEWERELD 
PENSERIJ 
PERIODEAANWAS 
PERSGLANS 
PISRUST 
PLATBORD 
POEPELDERIJ 
POESPASSERIJ 
PRAALHANZERIJ 
PRAATRADIO 
PRATING 
PRIEMVETMUUR 
PRINSEMARIJ 
PRINSERIJ 
PYREXGLAS 
QUAKERIJ 
RACKETEERING 
RALLYPOST 
RATJETOE 
REBUILDING 
RELSEL 
REMISEAANBOD 
RENOMMAGE 
REURING 
REUZENWIKKE 
REUZENZURING 
REVELAARSKIND 
REVELING 
RICHTERSCHAAL 
RIDDERIJ 
RIJKSBAN 
RIJVELING 

RINGELWIKKE 
ROKERSHOEST 
ROLKEPER 
ROODSCHELP 
ROZENSPONS 
RUNDSKOP 
RUNGEWAS 
SABBATSRUST 
SALARISGEBOUW 
SALPETERLOOG 
SANGRAFU 
SCHEPPINGSORDE 
SCHERMKAP 
SCHIJNHULST 
SCHOORAAS 
SCHRAGING 
SCHUURDORSER 
SCONTROVORM 
SEPTUAGESIMA 
SEXAGESIMA 
SLAKKENPOST 
SLANGENBROED 
SLAPPING 
SLENDER 
SLOMMERING 
SLUIEREFFECT 
SLUIERFLOERS 
SLUIERING 
SNOEIRIJS 
SNUIVING 
SPEELDUIVEL 
SPIERATROFIE 
SPREIDZIT 
SPRONGENGALOP 
STAATSSTEUN 
STAMGEVOEL 
STEENKOOLFLORA 
STENGENWANT 
STIJFKRAMP 
STIJFSELPAP 
STRAFZWAARD 
STREKZIT 
STROAS 
STROBREED 
STROOIBLAUW 
STUKADOORSEL 
SUIKERHOEK 
SUKIYAKI 
TAALKUNDE 
TAALVERLEDEN 
TARWEPAP 
TARWESTIJFSEL 
TASTGEHEUGEN 
TEENGANG 
TEERZAND 
THEONOMIE 
TIJDSORDE 
TIMESHARING 
TOESPORING 
TOONGEHEUGEN 
TOPDROOGTE 
TRAMZIJDE 
TROSDRAVIK 
TROSKOP 
TULPENMANIE 
TWEEGODENDOM 
UITBINDSEL 
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UITERLIJK4 
UITWERVING 
UITZEEFSEL 
UMAMI 
URINERETENTIE 
VADERZEGEN 
VAGEBONDAGE 
VAKPARKET 
VATLAGERING 
VEDERBONT 
VEELGODENDOM 
VEELGODERIJ 
VEELWETERIJ 
VEENDAMP 
VELDSPAAT 
VERACHTING 
VERBITTERING 
VERBONDSARK 
VERBONDSKIST 
VERBOUWERATIE 
VERFLODDERING 
VERKOOPKANT 
VERKREUKELING 
VERLAKSEL 
VERNALISATIE 
VERPIETERING 
VERSUFFING 
VERVELING 

VERZALIGING 
VERZAMELMANIE 
VERZOENDAG 
VETBLOEM 
VINKERIJ 
VLASLINNEN 
VLEERMUISGUANO 
VLEESGROENTE 
VLINDERSLAG 
VOEGENKIT 
VOEGKIT 
VOGELWERELD 
VOLHARDING 
VOLKSTRIBUNAAT 
VOLKSZIEL 
VOMATIE 
VOORGEBRUIK 
VOORIJLING 
VOORKOMING 
VOORWANT 
VREDESAANBOD 
VRIESKLAARTE 
VROEGDETECTIE 
VROUWENGELUK 
WALSENSINTER 
WANBEWONING 
WANFORTUIN 
WATERVENKEL 

WEERHANERIJ 
WERELDAS 
WERELDMIJDING 
WERELDSPIL 
WETHOUDING 
WINDKANT 
WINTERVORST 
WISSELGIRO 
WOESTIJNPAS 
WOLVENPAK 
WOONKLIMAAT 
WOORDBEGIN 
ZANDBES 
ZEAXANTHIEN 
ZEESTIJL 
ZELFWERELD 
ZENDINGSDRANG 
ZIEKENZEGEN 
ZILVERLUST 
ZINKFLORA 
ZOENDOOD 
ZOMERHEMEL 
ZOMERPREI 
ZONDAGSHEMEL 
ZOOLHOORN 
ZWARTVEEN 
ZWEMTOILET 
 



42 

 

2C.  ZN MET BIJKOMEND MEERVOUD 

In het EGWN 15 staat bij sommige zn slechts één meervoudsvorm vermeld, hoewel het woord op 
basis van analogie of etymologie nog een ander meervoud kan krijgen. De OTC heeft in die 
gevallen besloten het tweede meervoud eveneens toe te staan. Het betreft de onderstaande 
limitatieve opsomming. 

Algemeen:  
De zn met meervoud, die eindigen op het achtervoegsel -te en voldoen aan de criteria bij het 
lemma (suffix –te (1)) krijgen meervoud op -n en -s, ook als het EGWN 15 slechts één 
meervoudsvorm vermeldt. 

 

AARSGAT AARSGATTEN naast AARSGATEN 
ADAPTOR ADAPTORS naast ADAPTOREN 
ADORANT ADORANTS naast ADORANTEN 
ALIA ALIOT naast ALIAS 
ALTAARVELUM ALTAARVELA naast ALTAARVELUMS 
AMBTSJUBILEUM AMBTSJUBILEUMS naast AMBTSJUBILEA 
ANAFASE ANAFASEN naast ANAFASES 
ANTISTROFE ANTISTROFES naast ANTISTROFEN 
APOFYSE APOFYSEN naast APOFYSES 
ARE ARES naast AREN 
-ARIUS -ARIUSSEN naast -ARII 
BANKCONVENANT BANKCONVENANTS naast BANKCONVENANTEN 
BASISWEDDE BASISWEDDES naast BASISWEDDEN 
BEDRIJFSSITE BEDRIJFSSITEN naast BEDRIJFSSITES 
BEGEERTE BEGEERTES naast BEGEERTEN 
BEGINSTROFE BEGINSTROFES naast BEGINSTROFEN 
BENEFIET BENEFIETEN naast BENEFIETS 
BINOMIUM BINOMIA naast BINOMIUMS 
BIOSENSOR BIOSENSORS naast BIOSENSOREN 
BLAASRESIDU BLAASRESIDUEN naast BLAASRESIDUS 
BONZING BONZINGS naast BONZINGEN 
BOUWGEVAARTE BOUWGEVAARTES naast BOUWGEVAARTEN 
BRAINPARK BRAINPARKEN naast BRAINPARKS 
BROODSPONS BROODSPONSEN naast BROODSPONZEN 
BRUGMOLECULE BRUGMOLECULES naast BRUGMOLECULEN 
CHOEPA CHOEPAS naast CHOEPOT 
COMMUNIERITEN COMMUNIERITES naast COMMUNIERITEN (mv) 
COMPACTOR COMPACTOREN naast COMPACTORS 
CONDYLOMA CONDYLOMAS naast CONDYLOMATA 
CONNECTOR CONNECTOREN naast CONNECTORS 
CONQUISTADOR CONQUISTADORS naast CONQUISTADORES 
CONVECTOR CONVECTOREN naast CONVECTORS 
CROTONALDEHYDE CROTONALDEHYDES naast CROTONALDEHYDEN 
DAGORDE DAGORDES naast DAGORDEN 
DEERN DEERNS naast DEERNEN 
DIERENFABEL DIERENFABELEN naast DIERENFABELS 
DIFFUSOR DIFFUSOREN naast DIFFUSORS 
DILATATORIUM DILATATORIA naast DILATATORIUMS  
DORMEUSE DORMEUSES naast DORMEUSEN 
DORPSFANFARE DORPSFANFAREN naast DORPSFANFARES 
DRAAISPIT DRAAISPETEN naast DRAAISPITTEN 
DRACHME1+2 DRACHMES naast DRACHMEN 
DRILSERGEANT DRILSERGEANTS naast DRILSERGEANTEN 
DWANGKOLONIE DWANGKOLONIEN naast DWANGKOLONIES 
ECLOGE ECLOGES naast ECLOGEN 
ECOMALUS ECOMALI naast ECOMALUSSEN 
ECZEMA ECZEMAS naast ECZEMEN 
EISTADIUM EISTADIUMS naast EISTADIA 
EJECTOR EJECTOREN naast EJECTORS 
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ENDOPROTHESE ENDOPROTHESEN naast ENDOPROTHESES 
ENTREPRENASIUM ENTREPRENASIUMS naast ENTREPRENASIA 
FEESTDUEL FEESTDUELLEN naast FEESTDUELS 
FELOEK FELOEKS naast FELOEKEN 
FEMUR FEMUREN naast FEMORA 
FILMPROJECTOR FILMPROJECTOREN naast FILMPROJECTORS  
FIX (2) FIXES naast FIXEN 
FLAPMADAM FLAPMADAMS naast FLAPMADAMMEN 
FLAPPENTAP FLAPPENTAPS naast FLAPPENTAPPEN 
FLATUS FLATI naast FLATUSSEN 
FLITSFOTOLYSE FLITSFOTOLYSEN naast FLITSFOTOLYSES 
FLITSMENIGTE FLITSMENIGTEN naast FLITSMENIGTES 
FONDSREDACTEUR FONDSREDACTEURS naast FONDSREDACTEUREN 
FRANC FRANCS naast FRANC (onv.mv.) 
FRICASSEE FRICASSEES naast FRICASSEEEN 
FUTPEE FUTPEES naast FUTPEEEN 
GASCONVECTOR GASCONVECTOREN naast GASCONVECTORS 
GASMANETTE GASMANETTEN naast GASMANETTES 
GEHOORPROTHESE GEHOORPROTHESES naast GEHOORPROTHESEN 
GEILBAARD GEILBAARDEN naast GEILBAARDS 
GEMEENTENAAR GEMEENTENAARS naast GEMEENTENAREN 
GEZINDTE GEZINDTES naast GEZINDTEN 
GLAMAZONE GLAMAZONEN naast GLAMAZONES 
GOEDBLOED GOEDBLOEDEN naast GOEDBLOEDS 
GRANULOMA GRANULOMATA naast GRANULOMAS 
GRENSHOSPITIUM GRENSHOSPITIUMS naast GRENSHOSPITIA 
GRIP (2) GRIPPEN naast GRIPS 
HAARSPIT HAARSPETEN naast HAARSPITTEN 
HALTERTOP HALTERTOPS naast HALTERTOPPEN 
HANDROER HANDROERS naast HANDROEREN 
HANENSCHREE HANENSCHREDEN naast HANENSCHREEEN 
HARLEKIJN HARLEKIJNEN naast HARLEKIJNS 
HARPSLUITING HARPSLUITINGS naast HARPSLUITINGEN 
HEILSERUM HEILSERA naast HEILSERUMS 
HELDENTENOR HELDENTENOREN naast HELDENTENORS 
HENNENGAT HENNENGATTEN naast HENNENGATEN 
HERASSURANTIE HERASSURANTIEN naast HERASSURANTIES 
HEXODE HEXODES naast HEXODEN 
HOAX HOAXES naast HOAXEN 
HOFSTEE HOFSTEEEN naast HOFSTEDEN  
HUISSYNAGOGE HUISSYNAGOGES naast HUISSYNAGOGEN 
HUURBENDE HUURBENDES naast HUURBENDEN 
ICON ICONS naast ICONEN 
INBOUWCASSETTE INBOUWCASSETTEN naast INBOUWCASSETTES 
INGEBRUIKNAME INGEBRUIKNAMEN naast INGEBRUIKNAMES 
INJECTOR INJECTOREN naast INJECTORS 
INTERNEURON INTERNEURONS naast INTERNEURONEN 
JAARAMPLITUDE JAARAMPLITUDEN naast JAARAMPLITUDES 
JAARWEDDE JAARWEDDES naast JAARWEDDEN 
KACHELGAT KACHELGATTEN naast KACHELGATEN 
KAMERVOTUM KAMERVOTA naast KAMERVOTUMS 
KEIZERCULTUS KEIZERCULTEN naast KEIZERCULTUSSEN 
KELKVELUM KELKVELA naast KELKVELUMS 
KENNISNAME KENNISNAMES naast KENNISNAMEN 
KERSTORATORIUM KERSTORATORIUMS naast KERSTORATORIA 
KIDNAPPING KIDNAPPINGS naast KIDNAPPINGEN 
KLAVECHORDIUM KLAVECHORDIA naast KLAVECHORDIUMS 
KONTGAT KONTGATTEN naast KONTGATEN 
KROPOOIEVAAR KROPOOIEVAREN naast KROPOOIEVAARS 
KRUISLIEVEHEER KRUISLIEVEHEERS naast KRUISLIEVEHEREN 
KRUISWEGSTATIE KRUISWEGSTATIEN naast KRUISWEGSTATIES 
LAADPLANKIER LAADPLANKIEREN naast LAADPLANKIERS 
LACTASE LACTASES naast LACTASEN 
LICHTMYTHE LICHTMYTHES naast LICHTMYTHEN 
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LIJFGARDE1+2 LIJFGARDEN naast LIJFGARDES 
LOIPE LOIPEN naast LOIPES 
MAANSGETIJ MAANSGETIJEN naast MAANSGETIJDEN 
MARKTTENDENS MARKTTENDENZEN naast MARKTTENDENSEN 
MATADOR MATADORES naast MATADORS 
MELKWINGERD MELKWINGERDEN naast MELKWINGERDS 
MENGBLOED MENGBLOEDS naast MENGBLOEDEN 
METAFRASE METAFRASES naast METAFRASEN 
MIJNKOLONIE MIJNKOLONIES naast MIJNKOLONIEN 
MIJNREGAAL MIJNREGALIA naast MIJNREGALEN 
MIJNSITE MIJNSITEN naast MIJNSITES 
MISS MISSEN naast MISSES 
MOEDERVREUGDE MOEDERVREUGDES naast MOEDERVREUGDEN 
MUISCURSOR MUISCURSOREN naast MUISCURSORS 
MUNTSPECIE MUNTSPECIES naast MUNTSPECIEN 
NACHTSILENE NACHTSILENES naast NACHTSILENEN 
OLIEBOYCOT OLIEBOYCOTS naast OLIEBOYCOTTEN 
ONTSLAGNAME ONTSLAGNAMEN naast ONTSLAGNAMES 
OORSPECULUM OORSPECULUMS naast OORSPECULA 
ORANGERIE ORANGERIEEN naast ORANGERIES 
ORGIE ORGIES naast ORGIEEN, ORGIEN 
OUDERVREUGDE OUDERVREUGDEN naast OUDERVREUGDES 
OVONDE OVONDEN naast OVONDES 
PANIEKSTOP PANIEKSTOPS naast PANIEKSTOPPEN 
PARAGANGLION PARAGANGLIEN naast PARAGANGLIA 
PARKEERHALTE PARKEERHALTEN naast PARKEERHALTES 
PENSUM PENSA naast PENSUMS 
PICADOR PICADORES naast PICADORS 
PIJPENROER PIJPENROERS naast PIJPENROEREN 
PILSTRIP PILSTRIPPEN naast PILSTRIPS 
PINGORUINE PINGORUINEN naast PINGORUINES 
PODDING PODDINGEN naast PODDINGS 
POEPGAT POEPGATTEN naast POEPGATEN 
POETEL POETELS naast POETELEN 
POEZIEPODIUM POEZIEPODIUMS naast POEZIEPODIA 
PREFERENDUM PREFERENDUMS naast PREFERENDA 
PRIANT PRIANTS naast PRIANTEN 
PRIKKELIDYLLE PRIKKELIDYLLES naast PRIKKELIDYLLEN 
PRIMIPARA PRIMIPARAE naast PRIMIPARAS 
PRINCESTROFE PRINCESTROFES naast PRINCESTROFEN 
PROJECTOR PROJECTOREN naast PROJECTORS 
PROSCENIUM PROSCENIA naast PROSCENIUMS 
PSYCHOTRAUMA PSYCHOTRAUMATA naast PSYCHOTRAUMAS 
PUNCHESSENCE PUNCHESSENCEN naast PUNCHESSENCES 
PUNTBREEL PUNTBREELS naast PUNTBRELEN 
PYRENOIDE PYRENOIDEN naast PYRENOIDES 
QUETELETINDEX QUETELETINDICES naast QUETELETINDEXEN 
RAG1 RAGGEN naast RAGEN 
RELMIE RELMIES naast RELMIEEN 
RETROSYNTHESE RETROSYNTHESEN naast RETROSYNTHESES 
REUZENOOIEVAAR REUZENOOIEVAREN naast REUZENOOIEVAARS 
RINGSYNAGOGE RINGSYNAGOGES naast RINGSYNAGOGEN 
SCHAALAMOEBE SCHAALAMOEBES naast SCHAALAMOEBEN 
SCHOOLPASTEL SCHOOLPASTELLEN naast SCHOOLPASTELS 
SCHUTGEVAARTE SCHUTGEVAARTES naast SCHUTGEVAARTEN 
SCIENCEPARK SCIENCEPARKS naast SCIENCEPARKEN 
SEDER SEDERS naast SEDARIM 
SHIFT SHIFTEN naast SHIFTS 
SLIB1 SLIBS naast SLIBBEN 
SLOKOP SLOKOPS naast SLOKOPPEN 
SLUITSTRIP SLUITSTRIPPEN naast SLUITSTRIPS 
SOLARIUM1 SOLARIA naast SOLARIUMS 
SPOOKAMBTENAAR SPOOKAMBTENAARS naast SPOOKAMBTENAREN 
SPORANGIUM SPORANGIA naast SPORANGIEN  



45 

 

STADSOASE STADSOASEN naast STADSOASES 
STEENAHORN STEENAHORNS naast STEENAHORNEN 
SUBDIAKEN SUBDIAKENEN naast SUBDIAKENS 
SYMFYSE SYMFYSES naast SYMFYSEN 
SYNTAGMA SYNTAGMATA naast SYNTAGMAS 
TAALATTITUDE TAALATTITUDEN naast TAALATTITUDES 
TAFELBILJART TAFELBILJARTS naast TAFELBILJARTEN 
TALENPRACTICUM TALENPRACTICUMS naast TALENPRACTICA 
TERMINUS TERMINUSSEN naast TERMINI 
TONEELJUBILEUM TONEELJUBILEA naast TONEELJUBILEUMS 
TRACKLIST TRACKLISTEN naast TRACKLISTS 
TRAINER-COACH TRAINERS-COACHES naast TRAINER-COACHES 
TRAINER-SPELER TRAINER-SPELERS naast TRAINERS-SPELERS 
TRAMHALTE TRAMHALTEN naast TRAMHALTES 
TRAVESTIE TRAVESTIES naast TRAVESTIEEN 
TRINOMIUM TRINOMIUMS naast TRINOMIA 
TROONDIAKEN TROONDIAKENEN naast TROONDIAKENS 
ULTRAMICROBE ULTRAMICROBES naast ULTRAMICROBEN 
UNIVERSUM UNIVERSA naast UNIVERSUMS 
VERSAAL VERSALEN naast VERSALIEN 
VISFARCE VISFARCEN naast VISFARCES 
VLEESFARCE VLEESFARCEN naast VLEESFARCES 
VLIEGENSTRIP VLIEGENSTRIPPEN naast VLIEGENSTRIPS 
VLIEGUIT VLIEGUITS naast VLIEGUITEN 
VOETBALWEI VOETBALWEIEN naast VOETBALWEIDEN 
VOLKSLEGENDE VOLKSLEGENDES naast VOLKSLEGENDEN 
WAPENSMID WAPENSMIDS naast WAPENSMEDEN 
WASPASTEL WASPASTELS naast WASPASTELLEN 
WATERKAVEL WATERKAVELEN naast WATERKAVELS  
WEEGBREE (2) WEEGBREES naast WEEGBREEEN 
WEIGERYUP WEIGERYUPPEN naast WEIGERYUPS 
WERFSERGEANT WERFSERGEANTEN naast WERFSERGEANTS  
WIJSBEGEERTE WIJSBEGEERTES naast WIJSBEGEERTEN 
WISSELTROFEE WISSELTROFEES naast WISSELTROFEEEN 
WOEFWOEF WOEFWOEFEN naast WOEFWOEFS 
ZANGCICADE ZANGCICADES naast ZANGCICADEN 
ZEEASSURANTIE ZEEASSURANTIEN naast ZEEASSURANTIES 
ZEEPSPONS ZEEPSPONSEN naast ZEEPSPONZEN 
ZIELENVREUGDE ZIELENVREUGDES naast ZIELENVREUGDEN 
ZIELSVREUGDE ZIELSVREUGDES naast ZIELSVREUGDEN 
ZONNEMYTHE ZONNEMYTHES naast ZONNEMYTHEN 
ZOOSPORANGIUM ZOOSPORANGIEN naast ZOOSPORANGIA 
ZORGYUP ZORGYUPPEN naast ZORGYUPS 
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2D.  ZN MET ANDER MEERVOUD 

In het EGWN 15 staat bij sommige zn of achtervoegsels een dubbele meervoudsvorm vermeld, 
waarvan door de OTC slechts één vorm wordt aanvaard. Bij andere zn staat een verkeerde 
meervoudsvorm vermeld, die vervangen moet worden door een andere. Het betreft de volgende 
limitatieve opsomming: 

AARTSDEKEN AARTSDEKENS 
AASBLAD AASBLADEN 
AFSNUITSEL AFSNUITSELS 
ARCHIEFLA ARCHIEFLAS 
AUTOTYPIE (2+3) AUTOTYPIEEN 
BEDSTEDE BEDSTEDEN 
BLOGPOST BLOGPOSTS 
BOEDELCEEL BOEDELCELEN 
BRUNETTE BRUNETTES 
BUREAULA BUREAULAS 
CHEMORECEPTOR CHEMORECEPTOREN 
CHLAMYS CHLAMYDAI 
CONDOOMTUBE CONDOOMTUBES 
DASSENPELS DASSENPELZEN 
DIERENMUMMIE DIERENMUMMIES 
DOLLARCENT DOLLARCENTEN 
DOORNANGEL DOORNANGELS 
DUB (1) DUBS 
DUMPING1 DUMPINGEN 
ERECODE ERECODES 
EXHALATIE EXHALATIES 
EXTEROCEPTOR EXTEROCEPTOREN 
GEDENKTAFEL GEDENKTAFELS 
GEHEUGENPEN GEHEUGENPENNEN 
GIROENVELOPPE GIROENVELOPPEN 
GOUDFRANK GOUDFRANKEN 
GRAALSAGE GRAALSAGEN 
HALOFORM HALOFORMEN 
HANDVOL HANDVOLLEN 
HANGERSTAG HANGERSTAGEN 
HAZELSKINK HAZELSKINKEN 
HERENBOEK HERENBOEKEN 
HOLAARS HOLAARZEN 
HOMOIOTELEUTON HOMOIOTELEUTA 
HOSTIESCHAAL HOSTIESCHALEN 
HYDROGEL HYDROGELLEN, 

HYDROGELS 
IMPACT IMPACTS 
INTEROCEPTOR INTEROCEPTOREN 
INUNDATIE INUNDATIES 
JACKSTAG JACKSTAGEN 
JEUGDLIEFDE JEUGDLIEFDES 
KLEUTERGAT KLEUTERGATTEN 
KOPPELBLAD KOPPELBLADEN 
KORENGORS KORENGORZEN 
KRANTENSTRIP KRANTENSTRIPS 
KRUISPARTIKEL KRUISPARTIKELS 
KRUISRAD KRUISRADEREN 
KRUISSUPPORT KRUISSUPPORTS 
KURKESTRIK KURKESTRIKEN 
KWEEKMEDIUM KWEEKMEDIA 
LANDKIKKER LANDKIKKERS 
LEESTABLET LEESTABLETS 

LILANGENI EMALANGENI, 
LILANGENIS 

LOODAARS LOODAARZEN 
LOONSTROOK LOONSTROKEN 
MAAGPORTIER MAAGPORTIERS 
MAILCOACH MAILCOACHES 
MENISTENHEMEL MENISTENHEMELEN 
MIRADOR MIRADORES, 

MIRADORS 
MOTORSLEE MOTORSLEEEN 
MUURNACHTEGAAL MUURNACHTEGALEN 
ONDERGRONDSE ONDERGRONDSEN 
OPSLAGMEDIUM OPSLAGMEDIA 
PARSEC PARSECS 
PITSSTOP PITSSTOPS  
POLITIEKAPEL POLITIEKAPELLEN 
POTKRIK POTKRIKS 
PRIES PRIEZEN 
PUNTAGAAT PUNTAGATEN 
ROSEKALF ROSEKALVEREN 
SCHOUWCEDEL SCHOUCEDELS 
SENIORENBAL (2) SENIORENBALS 
SNOEKREEL SNOEKREELS 
SPINROK SPINROKKEN 
SPITGAT SPITGATTEN 
SPITSGAT SPITSGATTEN 
SPOOKHISTORIE SPOOKHISTORIES 
SULFON SULFONEN 
TAPPILS TAPPILS (onv.mv.) 
TEKENTABLET TEKENTABLETS 
TELETYPE TELETYPES 
TIPTIP TIPTIPS 
TOVERHISTORIE TOVERHISTORIES 
TROUWKLEED TROUWKLEREN 
TUSSENHISTORIE TUSSENHISTORIES 
UITNEEMBOD UITNEEMBIEDINGEN 
VAKANTIELIEFDE VAKANTIELIEFDES 
VARENPROTHALLIUM VARENPROTHALLIA 

VENE VENEN 
VIERBOET VIERBOETEN 
VILTSTIFT VILTSTIFTEN 
VOGELIJN VOGELIJNS 
VOGUEING VOGUEINGS 
VRIJGAVE VRIJGAVEN 
VRIJPION VRIJPIONNEN 
WINDJAK WINDJAKKEN 
ZANDMUMMIE ZANDMUMMIES 
ZEEKALF ZEEKALVEREN 
ZEILSLEE ZEILSLEEEN 
ZITGAT ZITGATTEN 
ZOGPOMP ZOGPOMPEN 
ZUIGKALF ZUIGKALVEREN 
ZWEMDOK ZWEMDOKKEN 
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BIJLAGE 3:   ZN MET AFWIJKEND MEERVOUD (bij samengestelde zn) 

3A.  SAMENGESTELDE ZN MET MEERVOUD    

Bij een beperkt aantal samengestelde zn krijgen alle samenstellingen met overeenkomstige 
betekenis een meervoud, ook als het EGWN 15 bij alle samenstellingen of enkele daarvan ‘g.mv.’ 
vermeldt. Het betreft de volgende limitatieve opsomming: 

 

AANKOMST 
AANVOER (1) 
AFVOER (1+3) 
AFSTAND (3) 
AFZET 
AGAAT1+2 
ALARM2 (1+5) 
-ALGIE (pijn) 
ALLERGIE 
ANGST1 

AZIJN (1) 
BAST (2) 
BEITS 
BENT1 

BERAAD 
BESTEK2 

BEWIND (2) 
CASTING 
CENTRUM (6) 
-CRATIE 
DETENTIE (2) 
DOOP1 

DRAAD (behalve 
        zemeldraad) 
-ECTOMIE 
ERTS 
EXTRACT 
FAMILIE (5, behalve 

plantensoorten) 
FOBIE 
FOLIE1 

FRAUDE 

GEHALTE 
GERECHT2 (3) 
GEVAAR 
GIF 
INKOOP (1) 
ISOLATIE 
KEUS1 

KEUZE 
KORAAL3 

LOON 
MILIEU 
MODE 
NEVEL 
NOOD (2) 
OEDEEM 
OPSLAG 
ORCHIS 
PACHT 
PASTA1+2 

-PATHIE (1) 
PEIL (5) 
PIJN2 
PUREE 
RECLAME2 (2) 
RIJM2 

ROES 
RUS2 

SAP 
SAUS (behalve 
    kiksaus, kwiksaus) 
-SCOPIE(onderzoek) 
-SCHENNIS (behalve 

     echtschennis) 
SCHOUW3 

SLIJPER 
SOEP (1) 
STADIUM (1) 
START 
STERFTE 
TECHNIEK 
TEMPO 
THERAPIE 
TOESTAND 
-TOMIE 
TOUW1 

TREFFEN2 (2+3) 
TUIG3 (4) 
VACUUM 
VELOUTE2 (2) 
VERBAND (behalve                                                    

trustverband) 
VERF (1) 
VERGIF 
VERKOOP 
VERLOF 
VIRUS 
VOEDING 
VOLUME 
VORMING 
WEEFSEL 
WIER 
WORST 
YOGHURT 
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3B.  SAMENGESTELDE ZN ZONDER MEERVOUD    

Bij een beperkt aantal samengestelde zn, waarvan het laatste woorddeel waarop de samenstelling 
betrekking heeft een meervoud krijgt, kan het meervoud niet automatisch doorgetrokken worden 
naar de samenstellingen met de overeenkomstige betekenis. Als deze zn voorkomen als laatste lid 
van de samenstelling, krijgt de samenstelling geen meervoud. Het betreft de volgende limitatieve 
opsomming van deze zn: 

 

AANPAK bet. 2 
AARD1 

AGRESSIE 
ALCOHOL 
ALDEHYDE 
AMBT bet. 2 
APPARAAT bet. 3 
ARSENAAL bet. 2 
BAGAGE   
BALSEM (behalve 
     tuinbalsem)  
BAN1 bet. 10 
BASIS bet. 10 
BEHEERSING 
BEZETTING bet. 1 
BLANQUETTE  
BRANCHE bet. 1 
CABARET bet. 1 
CENSUUR 
CHAOS bet. 2 
CHARISMA 
CHUTNEY 
COMFORT 
CONDITIE bet. 3 
CONSUMPTIE 
CONTROLE bet. 3 
DATING 
DEEG  
DOOP2 

DRUKTE 
ECZEEM 
EDUCATIE 
ELLENDE 
ENERGIE  
EREPRIJS2 
EROSIE   
FABRICAGE 
FOLKLORE 
FRICASSEE 
FUEL 
GEBEENTE 
GEBEUREN2 

GEBIED bet. 5 
GEDRAG  
GEEST2 bet. 4 

GEHEEL3 (behalve 
 kennisgeheel) 
GEHEUGEN bet. 2 
GEKTE 
GELEI1  
GEMAK bet. 4  
GENERATIE bet. 3+4 
GENOT  
GLAZUUR 
HAGEL  
HANG bet. 6 
HEMEL bet. 4+6 
HONING 
HUID bet. 1+2 
INFLATIE 
INFORMATIE 
INZICHT bet. 2 
JARGON1 bet. 2 
JUNGLE bet. 2 
KANKER  (behalve 

stadskanker) 
KERRIE bet. 2 
KERS1 bet.1 t/m 4 
KEUKEN bet.3, gr.2 
KOELTE 
KOST bet. 4 
LAVA2 

LEEFTIJD  bet. 3 
LEVEN3 (behalve bet.7 
  en mensenleven) 
LIJM  
LITERATUUR 
LOOK3  
LUST  
MISBRUIK 
MODUS  bet. 6a 
MOERAS bet. 2 
MORAAL bet. 1t/m 4 
MORTEL 
OERWOUD  (fig.) 
PEIL bet. 4+7 t/m 10 
PERS1 bet. 4+5+6 
POLICY 
PORFIER 
RAKET2 

RECREATIE 
RECYCLAGE 
REGIE  
RELISH 
REUK 
RIMBOE bet. 2a 
ROTING 
RUMOER 
SCHAARSTE 
SCHRIFT bet. 2+3+4 
SLAG1 bet. 18 
SLIJM  
SOUND 
SPOOK bet. 3 
STAND1 bet. 5+7 t/m 17 
STOOF1 bet. 5 
STRIJD  
TABAK 
TABOE2 

TAJINE bet. 2 
TARWE 
TEELT bet. 4+7+8 
TIJDPERK 
TOEKOMST bet. 1 
TOON1 bet. 7+8 
TOP1 bet. 10 
TREK1 bet. 21 
-TROPIE 
VAK bet. 14 
VLAK3 bet. 5 
VLEES  
VLOED bet. 2+3+5 
VOER1 

VREES  
WARMTE 
WELLUST 
WERELD bet. 6+8 
ZALF  
ZEEP 
ZEGGE1  
ZIN1 bet. 1 
ZOOI 
ZWAKTE  
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3C.  SAMENGESTELDE ZN MET EXTRA MEERVOUD    

Bij een beperkt aantal samengestelde zn met overeenkomstige betekenis, waarvan het laatste 
woorddeel meerdere meervoudsvormen heeft, terwijl die vormen niet bij alle samenstellingen 
worden vermeld, zijn de andere meervoudsvormen toch toegestaan. Het betreft de volgende 
limitatieve opsomming van deze zn: 

 

ADER ADEREN, ADERS 
ADMIRAAL ADMIRAALS, ADMIRALEN 
AKTE AKTEN, AKTES 
-AL (met werkwoordsstam als 1e lid) 
 -ALLEN, -ALS 
 AMANDEL1 AMANDELEN, AMANDELS 
 AMBULANCE AMBULANCEN, 
 AMBULANCES 
APPEL1 APPELEN, APPELS 
-ARIUS -ARII, -ARIUSSEN 
ARTIKEL(EN) ARTIKELEN, ARTIKELS 
ASIEL (2 t/m 6) ASIELEN, ASIELS 
BALLON BALLONNEN, BALLONS 
BASIS (beh.bet10)  BASES, BASISSEN 
BEDE BEDEN, BEDES 
BEEN1 (1) BEENDEREN, BENEN 
BEGINSEL BEGINSELEN,  
 BEGINSELS 
BEHOEFTE(N) BEHOEFTEN, BEHOEFTES 
BELOFTE BELOFTEN, BELOFTES 
BIJDRAGE BIJDRAGEN, BIJDRAGES 
BLAD (1) BLADEN, BLADEREN, 

BLAREN 
BODE BODEN, BODES 
BOETIEK BOETIEKEN, BOETIEKS 
BON1 BONNEN, BONS 
BRIGADE BRIGADEN, BRIGADES 
CADET CADETS, CADETTEN 
CANTATE CANTATEN, CANTATES 
CARCINOOM CARCINOMA,  
 CARCINOMEN 
CEREMONIE CEREMONIEEN, 

CEREMONIEN,CEREMONIES 
CONTEST CONTESTEN, CONTESTS 
CROSS1 CROSSEN, CROSSES 
CURVE CURVEN, CURVES 
CYCLUS CYCLI, CYCLUSSEN 
CYSTE CYSTEN, CYSTES 
DEMON DEMONEN, DEMONS 
DETECTOR DETECTOREN, DETECTORS 
DOKTER DOKTERS, DOKTOREN 
DOORN DOORNEN, DOORNS 
EINDE EINDEN, EINDES 
EPOS EPEN, EPOSSEN 
EXPERT EXPERTEN, EXPERTS 
-FOON1 (excl. sst. met -telefoon) 
 -FONEN, -FOONS 
GALON GALONNEN, GALONS 
GARDE3 GARDEN, GARDES 
GAZELLE GAZELLEN, GAZELLES 
GEBOORTE GEBOORTEN, GEBOORTES 
GEDACHTE GEDACHTEN, GEDACHTES 
GELOFTE GELOFTEN, GELOFTES 
GENEUGTE GENEUGTEN, GENEUGTES 
GESTALTE GESTALTEN, GESTALTES 
GESTEENTE GESTEENTEN, 
 GESTEENTES 
GESTOELTE GESTOELTEN, 
 GESTOELTES 

GIJN GIJNEN, GIJNS 
GLOBE GLOBEN, GLOBES 
GRAVURE GRAVUREN,  GRAVURES 
GROEVE1+2 GROEVEN, GROEVES 
HOEN HOENDEREN, HOENDERS 
HOEVE HOEVEN, HOEVES 
HOORN1+3 HOORNEN, HOORNS 
HORDE1+3 HORDEN, HORDES 
HORIZON HORIZONNEN, HORIZONS 
JOURNAAL JOURNAALS, JOURNALEN 
JUF JUFFEN, JUFS 
JUNK2 JUNKEN, JUNKS 
KADE KADEN, KADES 
KEUZE KEUZEN, KEUZES 
KNECHT KNECHTEN, KNECHTS 
KOT KOTEN, KOTTEN 
KRUIS KRUISEN, KRUIZEN 
LADE LADEN, LADES 
LELIE LELIEN, LELIES 
LINDE LINDEN, LINDES 
MAAT2 MAATS, MATEN 
MADE1 MADEN, MADES 
MAKELAAR  MAKELAARS, MAKELAREN  
MATCH MATCHEN, MATCHES 
MENISCUS MENISCI, MENISCUSSEN 
METHODE METHODEN, METHODES 
MEUBEL(EN) MEUBELEN, MEUBELS 
MIX MIXEN, MIXES 
MODULUS MODULI, MODULUSSEN 
MOSSEL MOSSELEN, MOSSELS 
MOTOR MOTOREN, MOTORS 
NOVELLE NOVELLEN, NOVELLES 
OFFICIER1 OFFICIEREN, OFFICIERS 
OPNAME OPNAMEN, OPNAMES 
ORAKEL ORAKELEN, ORAKELS 
ORDE2 ORDEN, ORDES 
PAREL1 PARELEN, PARELS 
PATROON1 (3) PATRONEN, PATROONS 
PAUZE PAUZEN, PAUZES 
PERIODE PERIODEN, PERIODES 
PLAN (1) PLANNEN, PLANS 
PLATFORM PLATFORMEN, PLATFORMS 
RENTE RENTEN, RENTES 
ROBOT ROBOTS, ROBOTTEN 
RONDE1+2+3 RONDEN, RONDES 
SALDO SALDI, SALDOS 
SAUS SAUSEN, SAUZEN 
SECONDE SECONDEN,  SECONDES 
SECTOR SECTOREN, SECTORS 
SLEDE SLEDEN, SLEDES 
SNEDE, SNEE SNEDEN, SNEDES, SNEEEN 
SPADE2 SPADEN, SPADES 
SPECTRUM SPECTRA, SPECTRUMS 
SPRINT SPRINTEN, SPRINTS 
SPURT SPURTEN, SPURTS 
STANDAARD STANDAARDEN, 
 STANDAARDS 
STEP2 STEPPEN, STEPS 
STRIP1 (1+4) STRIPPEN, STRIPS 



50 

 

SYLLABE SYLLABEN, SYLLABES 
TENUE TENUEN, TENUES 
THEMA THEMAS, THEMATA 
TOBBE TOBBEN, TOBBES 
TOELAGE TOELAGEN, TOELAGES 
TRUC TRUCS, TRUKEN 
TYPE1 TYPEN, TYPES 
USANTIE USANTIEN, USANTIES 
VACUUM VACUA, VACUUMS 

VOLUME VOLUMEN, VOLUMES 
WAFEL WAFELEN, WAFELS 
WEDUWE WEDUWEN, WEDUWES 
WINDE WINDEN, WINDES 
WONDER1 (4) WONDEREN, WONDERS 
ZONDAAR ZONDAARS, ZONDAREN 
ZONDE ZONDEN, ZONDES 
ZOON ZONEN, ZOONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D.  SAMENGESTELDE ZN MET ANDER MEERVOUD    

Bij een beperkt aantal samengestelde zn, waarvan het laatste woorddeel twee meervoudsvormen 
heeft (waarvan er één minder gebruikelijk is), krijgen de samenstellingen alleen de algemeen 
gangbare meervoudsvorm. Het betreft de volgende limitatieve opsomming: 
 

ANTENNE ANTENNES 
AXIOMA AXIOMAS 
BARON BARONNEN 
BEOEFENAAR BEOEFENAARS 
BEURS BEURZEN 
BLOK1 (13) BLOKKEN 
BUDGET BUDGETTEN 
CONDITIE CONDITIES 
DEK (7+8) DEKKEN 
DIVISIE DIVISIES 
DOKTER DOKTERS 
EMBRYO EMBRYOS 
EXAMEN EXAMENS 
GETTO GETTOS 
HASPEL HASPELS 
KANON1 KANONNEN 
KENTEKEN (2) KENTEKENS 
KETEN1 KETENS 
KETTING KETTINGEN 
KLASSE KLASSEN 
MATERIE MATERIES 

MEDITATIE MEDITATIES 
NATIE NATIES 
NETEL NETELS 
NEVEL (1a+2+5) NEVELS 
PAAR1 (1) PAREN 
PAKKING PAKKINGEN 
PASTA2 PASTAS  
POES1 POEZEN 
PRISMA PRISMAS 
PRIKKEL1 PRIKKELS 
REDE1 (7) REDES 
RELIGIE RELIGIES 
ROUTE ROUTES 
SCHEMA SCHEMAS 
SERIE SERIES 
TELEFOON TELEFOONS 
TEMPEL1 TEMPELS 
TOVENAAR TOVENAARS 
TRAM TRAMS 
ZONE ZONES 
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BIJLAGE 4:   HET VERKLEINWOORD 

A. Niet toegelaten 
 
De verkleinwoorden van de volgende Latijnse lemma’s, ook al hebben ze een 
meervoudsvorm: 

annus, caput, causa, civitas, crimen, damnum, dominium, dominus, editio,  
exceptio, factum, jus1, lex, liber2, missa, mixtum, onus, pactum, partus, senatus, 
ulcus, unus, virgo 

 
B. De regels voor de vorming 
 
1. -e Als het woord eindigt op -sj: 
 cesarevitsje, derwisje, fetisje, kaddisje 

2. -je Als het woord eindigt op b, c, ch, d, dge, f, g, k, p, s, t, v, als ‘ks’ uitgesproken x, z; 
of op zo’n klank: 

 badgeje, clubje, matchje, poefje, quizje, telexje; cakeje, chequeje, websiteje 

3. -etje Als het woord eindigt op b of g en een meervoud heeft dat eindigt op -bben resp. 
-ggen, behalve bij ‘leg’ en de erop eindigende samenstellingen of afleidingen. Dit 
geldt ook bij kip1, pop, tod, weg en de erop eindigende samenstellingen. De 
verkleinvormen van deze woorden zijn toegelaten in de verkorte vorm -je en de 
verlengde vorm -etje. Bij de verkleinvorm -etje verdubbelt de eindmedeklinker van 
het woord: 

 krabje, krabbetje; mugje, muggetje; ribje, ribbetje; todje, toddetje  

4. -je Als een van oorsprong Frans woord eindigt op d of t die niet wordt uitgesproken: 
 confitje, crapaudje, depotje, filetje, gourmandje, rechaudje 

5. -tje Als het woord eindigt op een door meerdere klinkertekens weergegeven klinker, 
een tweeklank, een w, een stomme e of een als stomme e uitgesproken 
klinkerteken: 

 bijtje, cadeautje, koetje, kraaitje, leeuwtje, melodietje, no-goareatje, 
paradetje, plooitje, zeetje 

opmerking: van type1 wordt de verkleinvorm typeje niet toegestaan in 
samenstellingen. 

6. -tje Als het woord in uitspraak en in spelling eindigt op een klinker. Als schrijfwijze 
gelden voor de verkleinvorm de volgende regels:  

 - bij woorden op -a, als ‘ee’ uitgesproken -e, -o en -u wordt de klinker verdubbeld;    
- bij woorden op als ‘ie’ uitgesproken -i wordt een e toegevoegd;  

 - bij woorden op door een medeklinker voorafgegane -y, op als ‘ie’ uitgesproken -e,   
op als ‘eu’ uitgesproken -ö, op als ‘oe’ uitgesproken -u en bij de eenlettergrepige 
Griekse letters wordt een apostrof toegevoegd: 

 araatje, aveetje, cafeetje, lassootje, minietje, parapluutje; mu’tje, pengö’tje, 
pony’tje, rho’tje, vatu’tje, wannabe’tje 

7. -tje Als het woord in uitspraak eindigt op een klinker en in spelling op een andere 
medeklinker dan d of t, of als de laatste lettergreep genasaleerd wordt 
uitgesproken: 

 ateliertje, bassintje, interviewtje, pince-neztje, relaistje, sjahtje, soupertje, 
vieuxtje 

8. -tje Als het woord eindigt op l, n of r, en de eindletter wordt voorafgegaan door een 
lange klinker, een tweeklank, een onbeklemtoonde klinker of een van de eindletter 
verschillende medeklinker, alsook in Engelse woorden als call, bull e.d. die met 
een lange klinker worden uitgesproken: 

 aaltje, baantje, boomcartje, builtje, bulltje, calltje, jaguartje, jarltje, kerntje, 
legertje, moheeltje, motortje, nabaltje, pythontje, torentje, yawltje 
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9. -etje Als het laatste woorddeel eindigt op (l)l, (m)m, (n)n, (r)r of ng, in alle gevallen 
voorafgegaan door een korte, eventueel secundair, beklemtoonde klinker of als het 
woord eindigt op het achtervoegsel -dom. Die secundaire klemtoon heeft geen 
invloed op woorden eindigend op r; het achtervoegsel blijft dan -tje (zie nr. 8). In 
Engelse woorden als yell, grill e.d. is sprake van een korte klinker. Als het woord 
niet op twee medeklinkers eindigt, verdubbelt de eindmedeklinker: 

 anuangetje, bilannetje, bisdommetje, bunnetje, doealletje, enolletje, grilletje 
(van gril en grill), iezegrimmetje, ionnetje, jonathannetje, marathonnetje, 
oorringetje, spammetje, tongetje, uitgangetje, yelletje 

 uitzonderingen: het verkleinwoord van jan1 is jantje, dat van jong2 is jonkie 

10. -etje Als het woord eindigt op het achtervoegsel -ing en de klemtoon niet op de 
voorlaatste lettergreep van het laatste woorddeel valt of als een persoonsnaam 
eindigt op het achtervoegsel -ling: 

 buitelingetje, leerlingetje, legeringetje, witlingetje, zolderingetje 

11. -kje Als het woord eindigt op -ang, -eng, -ing, -ong, -ung en de klemtoon op de 
voorlaatste lettergreep van het laatste woorddeel valt. De slot-g ervan valt weg: 

 afdelinkje, bestellinkje, legerinkje, meetinkje, nehrunkje, saronkje, 
solderinkje, topenkje, uitvoerinkje 

12. -pje Als het woord eindigt op -lm, -rm of op een door een lange klinker of door een 
tweeklank of door een onbeklemtoonde klinker voorafgegane –m of als een 
leenwoord eindigt op -um: 

 albumpje, bodempje, filmpje, framepje (uitspraak: freempje), kraampje, rijmpje, 
wormpje 

 uitzonderingen: dirhammetje, wigwammetje wegens secundair beklemtoonde 
klinker in het laatste woorddeel 

 

C. Uitzonderingen 

In de volgende gevallen wordt een ander of een extra verkleinwoord goedgekeurd dan in het 
EGWN 15 vermeld is, of wordt het verkleinwoord gewijzigd wegens aanpassing van de uitspraak 
van het zn:  

ADEMPJE naar analogie van asempje 
BABELUTTE babelutje naast babeluutje, wegens uitspraak met /u/ en met /uu/ 
BLOUSE blouseje naast blousetje, wegens uitspraak met en zonder de eind-e 
CODE1 alleen codetje; de uitspraak /kood/ geldt alleen in Franstalige samenstellingen 
LID (niet in sst.) leedjes (alleen mv.) naast lidjes, wegens vermelding in de ANS 
MASCOTTE mascotje naast mascottetje, wegens uitspraak met en zonder de eind-e 
RASPOETIN raspoetintje naast raspoetinnetje, wegens klemtoon op -poe- of op ras- 
RELANCE relanceje naast relancetje, wegens uitspraak met en zonder de eind-e  
SHIITAKE shiitaketje naast shiitakeetje, wegens uitspraak van de eind-e als /ee/ en als 

stomme e 
SJWA sjwatje naast sjwaatje wegens uitspraak van de a als /a/ en als /aa/ 
SUPRAPORTE supraporteetje naast supraportetje, wegens uitspraak van de eind-e als /ee/ en 

als stomme e 
TARTELETTE tarteletje naast tartelettetje, wegens uitspraak met en zonder eind-e 
 
Sommige van oorsprong Spaanse woorden eindigend op -e krijgen zowel de verkleinvorm op -etje 

als op -eetje wegens dubbele uitspraak. Dat geldt voor de volgende woorden: 
 aguardiente, alcalde, cenote, chayote, escabeche, grande2, guacamole, 
 peyote, pulque, sucre, tiple, zapote 
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BIJLAGE 5:   TRAPPEN VAN VERGELIJKING BIJ SAMENGESTELDE BN (sgbn) 

A. Inleiding 
 
In deze bijlage worden enkel behandeld de samenstellingen waarbij het tweede lid ofwel een 
op zichzelf bestaand bn is dat trappen heeft, ofwel een van een zn afgeleid suffix 
(achtervoegsel) dat trappen heeft. Voorbeelden van woorden die hier niet worden behandeld: 

 goedkoop: het bn eindigt niet op een bn noch op een suffix; 

 uithuizig: het tweede lid -huizig verwijst niet naar een bestaand lemma; 

 intercellulair: het tweede lid ‘cellulair’ is een bn dat geen trappen heeft; 

 eerste-eeuws: het tweede lid -eeuws is een suffix, afgeleid van een zn, maar heeft 
geen trappen. 

Wanneer het tweede lid van een sgbn tegelijkertijd een suffix en een afzonderlijk bn is, wordt 
enkel rekening gehouden met de overeenkomende betekenis (meestal het suffix). Zo wordt bij 
goedmoedig (tweede lid) rekening gehouden met het suffix -moedig, niet met het bn moedig. 

 
 
B. De algemene regel 
 
Wanneer de trappen uitdrukkelijk zijn vermeld in het EGWN 15 zijn ze zonder meer 
toegelaten. Wanneer de trappen niet zijn vermeld dan is het toelaten van trappen afhankelijk 
van de onderlinge verhouding van de twee woorddelen. Hierbij kunnen we de sgbn indelen in 
acht hoofdgroepen: in groep 1 tot en met 5 geen trappen toegelaten en in groep 6 tot en met 9 
wél.  

B.1 Geen trappen toegelaten 

Groep 1 
Het eerste lid is een telwoord (bepaald of onbepaald): 

driedikker, tweesnijdendst, veeldeliger, zeshandigst, zevenwaardiger 

Opmerking 1: bij achtervoegsels waarbij het EGWN 15 vermeldt: ‘met zoveel of zulke … als 
door het eerste lid wordt aangegeven’, zijn de trappen niet toegelaten, ook niet wanneer het 
eerste lid geen telwoord is, tenzij de verklaring een synoniem vermeldt dat wel trappen heeft. 
Zie ook opmerking 1 bij groep 8.  
dus niet: 

andersoortiger, gladarigst, langlobbiger 
maar wel: 

hardhandigst, langdradiger, rechtlijnigst 

Opmerking 2: wanneer het eerste lid zijn betekenis als telwoord verliest en bovendien een 
synoniem heeft dat wel trappen heeft dan zijn trappen wel mogelijk. ‘Eentonig’ is niet ‘met één 
toon’, maar wel ‘saai, zonder afwisseling’. ‘Eenzijdig’ betekent niet alleen ‘met één zijde’ maar 
ook ‘onpartijdig’. De trappen zijn dan toegelaten: 

eenhandiger, eentonigst, eenzijdiger 

Groep 2 
Het eerste lid geeft een versterkende of intensifiërende waarde aan het tweede lid. Het eerste 
lid kan bestaan uit een voorvoegsel: over-, in-, bere-, hyper-, mega-, ultra-, enz. of uit een op 
zichzelf bestaand woord: fel, dood, bloed (in bloedmooi), schat (in schatrijk) enz. In de meeste 
gevallen kan het eerste lid hierbij worden vervangen door ‘zeer’: 

aartsluier, doorarmst, doodmoeër, draadrechter, druipnatst, felroodst 

Groep 3 
Het eerste lid geeft een gradatie aan het tweede lid. Het eerste lid duidt aan in welke mate het 
tweede lid wordt versterkt of verzwakt dan wel waar en/of wanneer het wordt gesitueerd. In die 
gevallen spreekt men van gradatie: 

bovenaardser, dubbelbolst, halfharder, hoogblonder, laatantieker, minbekender, 
rotbroost  



54 

 

Groep 4 
Het eerste lid dient als vergelijking met het tweede lid. Meestal kan het sgbn dan worden 
vervangen door: zo ‘tweede lid’ als de/het/een ‘eerste lid’ (bijvoorbeeld: zo blank als een lelie): 

hemelsbreedst, krijtwitst, lelieblanker, vuistdikker 

In andere gevallen is een langere omschrijving nodig om de vergelijking weer te geven: 
avondlichter, mansdikst, schotsbonter 

Groep 5 
Het eerste lid en het tweede lid zijn op zichzelf bestaande bn. De twee bn zijn evenwaardig en 
kunnen naast elkaar geplaatst worden gescheiden door ‘en’. 
Bijvoorbeeld: blauwwit = blauw en wit, holrond = hol en rond, zuurzoet = zuur en zoet:  

blauwwitter, holronder, platbolst, vetfijnst, zuurzoeter 

B.2 Wel trappen toegelaten: 

Groep 6 
Het eerste lid bestaat uit een ontkennend voorvoegsel (behalve niet- en non-) en de betekenis 
van het tweede lid stemt overeen met die van het bn zonder ontkennend voorvoegsel. De 
voorvoegsels zijn a-, ab-, de-, im-, in-, ir-, on-, un- (let wel: deze lijst is niet volledig): 

abnormaler, asociaalst, impopulairder, insolider, irrationeelst, onedeler 
maar niet: 

niet-bewuster, non-actiefst 

Groep 7 
Het eerste lid is de hoedanigheid of de activiteit waar het tweede lid op slaat. Het eerste lid 
vult als het ware het tweede lid aan. Het betreft de volgende specifieke sgbn, waarbij het 
tweede lid een op zich bestaand bn is: 

ARM (arm aan …) 
BEKWAAM (in staat tot …) 
BESTENDIG (bestand tegen ...) 
BEWUST (bewust van …) 
BELUST (belust op …) 
DICHT (geen … doorlatend) 
DOL (verzot op …) 
DRONKEN (bedwelmd door …) 
DROOG (droog aan of geworden door …) 
ECHT (authentiek qua / bestand tegen ) 
GEIL (belust, verzot op …) 
GEK (verzot op …) 
GEREED (klaar voor …) 
GERICHT (gericht op ...) 
GETROUW (trouw aan …) 
GEVOELIG (vatbaar voor … of  
 beïnvloedbaar door ...) 
GIERIG (begerig naar…) 
GRAAG (begerig naar …) 
HARD (gehard tegen …) 
HITSIG (geil, hitsig op …) 
KLAAR (klaar voor …) 
KRACHTIG (… bezittend) 
KREUPEL (kreupel aan ...) 
LAM (lam aan …) 
LEDIG (geen ... hebbend) 
LUW (arm aan …) 
MAK (mak mbt. ...) 

MOE (moe van …) 
RIJK (rijk aan …) 
RIJP (rijp voor … of geschikt om …) 
SCHOON (gezuiverd van of door …) 
SCHUW (schuw voor …) 
SOCIAAL (sociaal t.o.v. …) 
STERK (sterk van ... of bestand tegen …) 
TOLERANT (... verdragend) 
TRAAG (traag in ...) 
VAARDIG (bedreven in …) 
VAST (bestand tegen ... of 
 onveranderlijk/zeker m.b.t. ...) 
VEILIG (beveiligd tegen of veilig voor ...) 
VERSLAAFD (verslaafd aan …) 
VIJANDIG (vijandig jegens …) 
VLUG (vlug met …) 
VOL (vol van …) 
VREEMD (vreemd t.o.v. …) 
VRIJ (bestand / gevrijwaard tegen …) 
WIJS (verstand hebbend van …) 
WILLIG (bereid tot …) 
ZAT (moe van …) 
ZEKER (zeker van …) 
ZIEK (sterk geneigd tot …) 
ZUINIG (weinig … verbruikend) 
ZUIVER (zuiver van …) 
ZWAK (gering van …) 

 

babbelzieker, bleekechtst, doelbewuster, daadkrachtiger, dagschuwer, gasarmer, 
geldbeluster, leelammer, mansdolst, stormvaster, trefzekerst, vingervlugst, 
visrijkst, windvrijer, zinvolst 
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Groep 8 
Het tweede lid is een suffix dat trappen heeft en er staat naast de trappen geen informatie 
tussen haakjes zoals bedoeld in de opmerking hieronder: 

kleingeestiger, koelbloediger, vakmatiger, zachtmoedigst 

Opmerking: wanneer er naast de trappen, tussen haakjes, vermeld staat: ‘comparatief en 
superlatief zijn niet gebruikelijk bij woorden met een telwoord als eerste lid’ of ‘comparatief en 
superlatief komen niet voor bij woorden met een telwoord of een zn. als eerste lid’ dan valt 
deze samenstelling onder de regel B.1, groep 1, opmerking 1, tenzij het suffix een of 
meerdere andere betekenissen heeft zonder telwoord als eerste lid:  

grootschaliger, lofwaardigst  
maar niet: 

bruinogiger, kortarmigst 

 
Groep 9 
Speciale gevallen: 
 
a) De samenstellingen met ‘wel’ als eerste lid (mits het tweede lid in dezelfde betekenis 

trappen heeft). 
welbeminder, welbewuster 

maar niet: 
weledelst, welopgevoedst 

b) De samenstellingen met -GRONDIG en -ZINNIG als tweede lid, behalve eenzinnig, 
meerzinnig, veelzinnig en witgrondig.  

  diepzinniger, geheimzinnigst, hartgrondiger 
maar niet: 
  eenzinniger, veelzinnigst 
 
c) Alleen de volgende samenstellingen met -HEILIG, -HORIG, -TALIG en -ZALIG: 

goedheilig, onheilig, schijnheilig, werkheilig; hardhorig, onderhorig, saamhorig, samenhorig; 
lieftalig; armzalig, (wel)gelukzalig, godzalig, lamzalig, onzalig, rampzalig, welzalig. 

goedheiliger, hardhorigst, lieftaliger, lamzaligst 
 
d) Ondanks de vermelding van trappen bij de suffixen –CRATISCH, -FORISCH, -KUNDIG (2), 

-LOGISCH, -NOMISCH, -PATHISCH en -SNAVELIG krijgen de samenstellingen alleen 
trappen wanneer ze een synoniem met trappen hebben: 

democratischer (maar niet theocratischer), euforischer (maar niet pyroforischer), 
vakkundiger (maar niet menskundiger) 

B.3 Opmerkingen: 

Opmerking 1: de woorden uit de groepen 2, 3, 4 en 5 hangen soms zo nauw samen dat ze 
eigenlijk in verschillende groepen ondergebracht kunnen worden. Voorbeeld: KRIJTWIT is 
zowel ‘zeer wit’ als ‘zo wit als krijt’. In het eerste geval hoort het in groep 2, in het tweede 
geval in groep 4. In beide gevallen zijn geen trappen toegelaten. 

Opmerking 2: soms hoort een woord thuis in twee groepen, één waar wel trappen zijn 
toegelaten en één waar geen trappen zijn toegelaten. Voorbeeld: BLOEDARM is o.a. ‘zeer 
arm’ en hoort in groep 2 (geen trappen toegelaten), maar het betekent ook ‘arm aan bloed’ en 
dan hoort het in groep 7 (wél trappen). 

Opmerking 3: als het EGWN 15 trappen van een sgbn vermeldt, worden ze uiteraard 
toegelaten, ook al zijn ze in strijd met bovengenoemde regels. Er kunnen altijd uitzonderingen 
zijn. Bijvoorbeeld: de trappen van ‘buitengewoon’ worden aanvaard wegens de vermelding 
ervan in het EGWN 15, ook al hoort dit sgbn wat betekenis betreft in groep 3. 
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BIJLAGE 6:   WW DIE ZOWEL ZWAK ALS STERK WORDEN VERVOEGD 

Bij de ww die zowel zwak als sterk kunnen worden vervoegd, zijn 3 groepen te onderscheiden. 
 
Groep 1 

De ww met hun samenstellingen, waarbij er geen betekenisverandering plaatsvindt bij zwakke 
of sterke vervoeging. Aangezien het EGWN 15 niet altijd beide vervoegingen vermeldt bij 
zowel het enkelvoudige ww als bij de samenstellingen ermee staat de OTC in alle daar 
genoemde gevallen beide toe (1.A). Bij enkele samenstellingen is dit niet toegestaan (1.B). 

Groep 2 

Beide vormen zijn mogelijk bij ww zonder samenstellingen. 

Groep 3 

Sterke en zwakke vervoeging, waarbij de betekenis van het zwakke ww niet dezelfde is als die 
van het sterke ww. Bij samenstellingen met deze ww kunnen de vervoegingen dan ook niet 
beide toegepast worden. Alleen de in het EGWN 15 vermelde vervoeging is dan toegestaan. 

 
1.A   Ww zonder betekenisverandering, met samenstellingen 

BERSTEN, BERSTTE of BORST, is GEBORSTEN 
samenstellingen: door-, open- 

DELVEN, DELFDE of DOLF, heeft GEDOLVEN 
samenstellingen: af-, be-, in-, om-, op-, uit- 

DURVEN, DURFDE of DORST of DIERF, heeft GEDURFD 
samenstellingen: aan- 

JAGEN1+2, JAAGDE of JOEG, heeft GEJAAGD 
samenstellingen: aan-, achteraan-, achterna-, achteruit-, af-, be-, bijeen-, donder-, 

dood-, dooreen-, door-, duivel-, duvel-, in-, na-, neer-, omhoog-, 
om-, op-, opeen-, over-, rond-, terug-, uiteen-, ver-, voorbij-, 
voort-, vooruit-, weg- 

KERVEN, KERFDE of KORF, heeft en is GEKERFD of GEKORVEN 
samenstellingen: aan-, af-, be-, door-, in-, los-, over-, uit-, ver- 

KIJVEN, KIJFDE of KEEF, heeft GEKIJFD of GEKEVEN 
samenstellingen: af-, be-, over-, tegen- 

KLAGEN, KLAAGDE of KLOEG, heeft GEKLAAGD 
samenstellingen: aan-, af-, be-, jammer-, rouw-, uit-, wee- 

KLIEVEN, KLIEFDE of KLOOF, heeft GEKLIEFD of GEKLOVEN 
samenstellingen doorklieven1  

KRIJSEN, KRIJSTE of KREES, heeft GEKRIJST of GEKRESEN 
samenstellingen: achterna-, uit- 

LEGGEN, LEGDE of LEI, heeft GELEGD  
samenstellingen: aan-, aaneen-, achterover-, af-, bij-,bijeen-, bloot-, boven-, dicht-, 

dood-, door-, droog-, gelijk-, gereed-, goed-, her-, in-, klaar-, 
lam-, mis-, neer-, om-, onder-, op-, opeen-, open-,  opzij-, over-, 
plat-, rond-,samen-, stil-, terecht-, terug-, toe-, uiteen-, uit-, vast-, 
ver-, vlak-, voor-, voorover-, weer-, weg-  

MELKEN1+2, MELKTE of MOLK, heeft GEMOLKEN 
samenstellingen:  af-, leeg-, na-, over-, uit-, voor- 

RADEN1, RAADDE of RIED, heeft GERADEN 
samenstellingen: aan-, af-, be-, mis-, ont-, ver- 

REKKEN1, REKTE of ROK, heeft GEREKT of GEROKKEN 
samenstellingen: langs-, na-, op-, over-, tijd-, uit-, uiteen-, ver-, voor- 

SCHUILEN, SCHUILDE of SCHOOL, heeft GESCHUILD of GESCHOLEN 
samenstellingen: ont-, op-, ver-, weg- 
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SNUITEN (4), SNUITTE of SNOOT, heeft GESNUIT of GESNOTEN  
samenstellingen: af-, bij- 

SPUGEN, SPUUGDE of SPOOG, heeft GESPUUGD of GESPOGEN 
samenstellingen: aan-, be-, in-, op-, uit- 

STOTEN, STOOTTE of STIET, heeft en is GESTOTEN 
samenstellingen: aan-,aaneen-, af-, bij-, door-, fijn-, gelijk-, ineen-, in-, mis-, neer-, 

om-, omver-, onder-, op-, opeen-, open-, over-, plat-, stuk-, 
terug-, toe-, uit-, ver-, voor-, weg- 

VRAGEN, VRAAGDE of VROEG, heeft GEVRAAGD 
samenstellingen: aan-, af-, be-, bij-, binnen-, door-, her-, mee-, na-, om-, onder-, 

op-, over-, overbe-, rond-, terug-, uit-  
VRIJEN1+2, VRIJDE of VREE, heeft GEVRIJD of GEVREEEN 

samenstellingen: af-, handje-, knietje-, op-, voetje- 
WAAIEN1+2, WAAIDE of WOEI, heeft GEWAAID 

samenstellingen: aan-, af-, be-, binnen-, dood-, door-, in-, kapot-, los-, neer-, om-, 
omver-, op-, opeen-, open-, over-, schoon-, stuk-, tegen-, toe-, 
uit-, ver-, voort-, weg- 

WASSEN1, WASTE of WIES, heeft GEWASSEN 
samenstellingen: af-, be-, in-, na-, om-, op-, over-, schoon-, uit-, ver-, weg-, wit-, 

zwart- 
ZEGGEN1, ZEGDE of ZEI, heeft GEZEGD 

samenstellingen: aan-, achter-, af-, dank-, goedemorgen-, goedenacht-, 
goedendag-, goeiemorgen-, goeienacht-, goeiendag-, her-, mis-, 
na-, om-, ont-, op-, over-, rond-, tegen-, terug-, toe-, uit-, 
vaarwel-, ver-, voort-, voor-, weer-, zing-  

ZEIKEN, ZEIKTE of ZEEK, heeft GEZEIKT of GEZEKEN 
samenstellingen: af-, be- 

ZIEDEN, ZIEDDE of ZOOD, heeft GEZIED of GEZODEN 
samenstellingen: op-, over-, uit-, ver- 

ZWEREN2, ZWEERDE of ZWOOR, heeft GEZWOREN 
samenstellingen: af-, door-, in-, na-, toe-, uit-, ver-, voort- 

 
 
1.B   De volgende samenstellingen zijn niet uitwisselbaar 

 

DORSEN: de sterke vervoeging GEDORSEN is ‘niet algemeen’ en is daarom niet toegestaan 
bij de samenstellingen met: af-, op-, over-, uit-. 

ERVEN2: de sterke vervoeging ORF, GEORVEN is ‘informeel, bekakt en schertsend’ en is 
daarom niet toegestaan bij de samenstellingen met: aan-, be-, ont-, over-, ver-. 

FUIVEN1+2: de sterke vervoeging FOOF, GEFOVEN is ‘schertsend’ en is daarom niet 
toegestaan bij de samenstellingen met: be-, uit- en ver- (verfoven is wel toegestaan, omdat 
deze ww-vorm in het EGWN 15 wordt vermeld). 

GEREEËN (van gereden) en GESNEEËN (van gesneden): niet toegestaan in samenstellingen 
met de genoemde ww. In beide gevallen betreft het namelijk spreektaal. 

KRUIEN: de sterke vervoeging KROOI, GEKROOIEN is ‘verouderd’ en is daarom niet 
toegestaan bij de samenstellingen met: aan-, achterna-, af-, in-, na-, om-, op-, opeen-, over-, 
rond-, uit-, ver-, voort-, weg-. 

LACHEN en AANLACHEN: de sterke vervoeging (AAN)LOECH is ‘verouderd; niet algemeen’ 
en is daarom niet toegestaan bij de samenstellingen met: af-, be-, dood-, kapot-, mee-, na-, 
tegen-, terug-, toe-, uit-, weg-. Deze is ook niet toegestaan bij de samenstellingen met het 
voltooid deelwoord op -ge….lacht: glim-, grijns-, grim-, monkel-, proest-, schater- en spot-. 

VRETEN1+2: de sterke vervoeging GEVROTEN is ‘schertsend’ en is daarom niet toegestaan 
bij de samenstellingen met: aan-, af-, dood-, door-, haas-, leeg-, in-, mee-, voort- weg- 
(opgevroten en uitgevroten zijn wel toegestaan, omdat deze vormen in het EGWN 15 worden 
vermeld). 
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WERKEN1+2: de sterke vervoeging WROCHT, GEWROCHT is ‘gewestelijk en archaïsch’ en is 
daarom niet toegestaan bij de samenstellingen met: aan-, aaneen-, achteruit-, af-, be-, bij-, 
bol-, dood-, door-, dooreen-, gelijk-, hand-, her-, in-, ineen-, kant-, (zich)kapot-, los-, mee-, na-, 
naald-, nacht-, net-, om-, omhoog-, onder-, ondereen-, op-, open-, over-, samen-, scheef-, 
spelden-, tegen-, tele-, telethuis-, terug-, thuis-, uit-, vast-, ver-, voor-, voorbe-, voort-, vooruit-, 
weg-, zwart-. 

WORDEN1+2+3: de sterke vervoeging WIERD is ‘archaïsch’ en is daarom niet toegestaan bij de 
samenstellingen met: ge-, gewaar-, ont-, ver-. 

WUIVEN: de sterke vervoeging WOOF, GEWOVEN is ‘schertsend’ en is daarom niet 
toegestaan bij de samenstellingen met: aan-, af-, na-, om-, toe-, uit-, weg-. 

 

2. Ww zonder betekenisverandering, zonder samenstellingen 
 

ERVAREN ERVAARDE of ERVOER, heeft ERVAREN 
KWELLEN1+2 KWELDE of KWOL, heeft GEKWELD of GEKWOLLEN 
RIEKEN RIEKTE of ROOK, heeft GEROKEN 

 
 
3. Ww met betekenisverandering 
 

BIJTEN1 beet, h. gebeten 
BIJTEN2 bijtte, h. gebijt 

HEFFEN hief, h. geheven 
HEFFEN (3) hefte, h. geheft 

KRENGEN1 krong, h./is gekrongen 
KRENGEN2 krengde, h. gekrengd 

KRIJGEN1 kreeg, h. gekregen 
KRIJGEN2 krijgde, h. gekrijgd 

KRIJTEN1 kreet, h. gekreten 
KRIJTEN2 krijtte, h. gekrijt 

KRINGEN1 kringde, h. gekringd 
KRINGEN2 krong,h./is gekrongen 

LIJKEN1+4 leek, h. geleken 
LIJKEN5+6+7 lijkte, h. gelijkt 

LUIKEN1 look, h. en is geloken 
LUIKEN2 luikte, h. geluikt 

MOETEN1+2 moest, h. gemoeten 
MOETEN3 moette, h./is gemoet 

PLEGEN1 pleegde, h. gepleegd 
PLEGEN2 placht (geen volt.deelw.) 

PLUIZEN1 ploos, h. geplozen 
PLUIZEN2+3 pluisde, h. gepluisd 

PRIJZEN1 prees, h. geprezen 
PRIJZEN2 prijsde, h. geprijsd 

RIJEN1 rijde, h.gerijd 

RIJEN2 ree, h./is gereeën 

RIJZEN1 rees, is gerezen 
RIJZEN2 rijsde, h. gerijsd 

SCHEPPEN1+2 schepte, h. geschept 
SCHEPPEN3 schiep, h. geschapen 

SCHEREN1+4+5 schoor, h. geschoren 
SCHEREN2+3 scheerde, h.gescheerd 

SCHIJNEN scheen, h. geschenen 
SCHIJNEN (4a) schijnde, h. geschijnd 

SCHRIKKEN1(1,2,4)+2 schrikte, h./is geschrikt  
SCHRIKKEN1(3) schrok, is geschrokken 

SMELTEN1 smolt, h./is gesmolten 
SMELTEN2 smeltte, h. gesmelt 

SPINNEN1 spon, h. gesponnen 
SPINNEN2+3+4 spinde, h. gespind 

STELEN1 stal, h. gestolen 
STELEN2 steelde, h. gesteeld 

STIJVEN1 steef, h. gesteven 
STIJVEN2 stijfde, h. gestijfd 

VERLATEN1 verliet, h. verlaten 
VERLATEN3t/m6 verlaatte, h./is verlaat 

WEGEN1+2 woog, h. gewogen 
WEGEN3 weegde, h. geweegd 

ZINNEN1 zon, h. gezonnen 
ZINNEN2 zinde, h. gezind 
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BIJLAGE 7:   DE GIJ-VORM 

A. Tegenwoordige tijd 
 
Als de ik-vorm van een ww in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op een ‘t’, zijn die vorm 
en de gij-vorm van die tijd gelijk. Daarnaast bestaat de gij-vorm van de onvoltooid 
tegenwoordige tijd uit de stam van het werkwoord gevolgd door een ‘t’, waarbij eventueel de 
lange slotklinker van de stam wordt omgespeld. De gij-vorm komt hier dus overeen met de jij-
vorm behalve bij: 
 

kunnen gij kunt jij kunt of jij kan 
mogen gij moogt jij mag 
wegwezen gij zijt weg jij bent weg 
willen gij wilt jij wilt of jij wil 
zijn gij zijt jij bent 
zullen gij zult jij zult of jij zal 

 
Bij inversie, dus als ‘gij’ achter het werkwoord komt, valt de -t van de gij-vorm niet weg: 

moogt gij, niet: moog gij, scrabbelt gij, naast: scrabbel jij 

B. Verleden tijd bij sterke werkwoorden 
 
Als de vorm van de eerste persoon enkelvoud van een sterke onvoltooid verleden tijd eindigt 
op een ‘t’, zijn die vorm en de gij-vorm van die tijd gelijk: 

gij floot, gij liet, gij zocht 

In het andere geval bestaat de gij-vorm van een sterke onvoltooid verleden tijd uit de vorm van 
de eerste persoon enkelvoud van die tijd gevolgd door een ‘t’: 

gij liept, gij sprongt, gij vielt 

Let op: werkwoorden die in de meervoudsvorm van de verleden tijd een ‘d’ krijgen toegevoegd, 
behouden deze ‘d’ in de gij-vorm: 

gij kondt (vanwege konden) 
gij leidt (van leggen; vanwege leiden) 
gij zeidt (vanwege zeiden) 
gij zoudt (vanwege zouden) 

niet: gij woudt (van willen) 

Bij onderstaande sterke werkwoorden, waarbij in de verleden tijd een stamklankverandering 
naar ‘a’ optreedt, wordt de ‘a’ in de gij-vorm verlengd: 

bevelen gij bevaalt 
breken gij braakt 
genezen gij genaast 
geven gij gaaft 
komen gij kwaamt 
lezen gij laast 
liggen gij laagt 

nemen gij naamt 
spreken gij spraakt 
steken gij staakt 
stelen gij staalt 
wegwezen gij waart weg 
zien gij zaagt 
zijn gij waart 

 
Bij de andere sterke werkwoorden die ook aan deze stamklankverandering naar ‘a’ onderhevig 
zijn, verdubbelt de ‘a’ niet: 
 

bidden gij badt 
eten gij at 
hebben gij hadt 
meten gij mat 
treden gij tradt 

twidden gij twadt 
vergeten gij vergat 
vreten gij vrat 
zitten gij zat 

 
Uiteraard volgen hun samenstellingen dezelfde regels: 

afkwaamt, aftradt, innaamt, opat, uitbraakt, uitvrat, vergaaft 
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BIJLAGE 8:   SPECIALE SCHEIDBARE WW  

Dit zijn de scheidbare ww in het EGWN 15 waarvan het werkwoordelijk deel als infinitief niet in het 
EGWN 15 voorkomt (zie Taalreglement 3.4.a.5). In enkele gevallen laat de verbinding met een 
voorvoegsel bijkomende werkwoordsvormen toe (zie *1 tot en met *13). Soms zijn er meerdere 
voorvoegsels mogelijk dan het genoemde voorbeeld. 
 

 APEN na- 
 BALJOENEN af- 
 BASTEN af- 
 BEELDEN in- 
 BLADEN af- 
 BLOTTEN af- 
 BOEDELEN uit- 
 BOEZEMEN in- 
 BORDEN op- 
 BREIDEN uit- 
 BRIEVEN over- 
 BUITEN uit- 
 BURGEREN in- 
 DIGGELEN op- 
 DOFFELEN op- 
*1 DOOIEN op- 
 DUFFELEN in- 
*2 DUIKEN koppeltje- 
 EIGENEN toe- 
 FLAUWEN af- 
 GAZEN af- 
 GEESTEN af- 
 GIJNEN op- 
 GLIPPEREN af- 
 GOEDEN af- 
 GREPPEN op- 
 HALLEN uit- 
*3 HOUWEN over- 
 HUIDEN op- 
 HUWELIJKEN uit- 
 JIJNEN op- 
 JUINEN op- 
 KADEN af- 
 KAPSELEN in- 
 KAVEREN af- 
*4 KLINKEN2 uit- 
 KLUWEN op- 
 KNUSSEN op-
  

 KOHIEREN in- 
 KONDIGEN aan- 
 KRAGEN uit- 
 KRAGGEN af- 
 KROOIEN af- 
 KWARTIEREN in- 
 KWATSEN aan- 
 LAPPEREN om- 
 LEDEN af- 
 LEESTEN uit- 
 LEUKEN op- 
 LEUKEREN op- 
 LIJVEN in- 
 LUXEN op- 
 MANDEN in- 
 MOEDIGEN aan- 
*5 MONTEREN op- 
 MUREN af- 
 NAVELEN af- 
 PEPPEN op- 
 PIETEREN uit- 
 PLAMEN af- 
 POLEN om- 
 PONDEN af- 
 POPPEN op- 
 RIJKEN aan- 
*6 RIJVEN binnen- 
 ROTSTRALEN op- 
 ROZEN uit- 
*7 SCHENKEN2 af- 
 SCHERREN op- 
*8 SCHIJTEN3 uit- 
 SCHIJVEN af- 
 SEILEN ab- 
 SINJOREN op- 
 SLANKEN af- 
 SLIJKEN aan- 
 SOLFEREN op- 
 

 SPAAIEN af-
 SPAKEN uit- 
 SPANEN af- 
 SPIJLEN aan- 
 SPONDEN in- 
 SPONNEN toe- 
 STAARTEN aan- 
 STUKKEN uit- 
 TAAIEN af- 
 TEILEN af- 
 TICHTEN aan- 
 TIEFEN op- 
*9 TIJGEN2 aan- 

 TODDEREN aan- 
 TODDIKEN op- 
 TOEKEN af- 
 TROEFELEN af- 
 TROEPEN samen- 
 TROFFELEN af- 
 TULKEN op- 
 VAARDIGEN af- 

*10 VAREN4 proef- 
 VEMEN af- 
 VLIEZEN af- 
 VLOTEN af- 

*11 VRIEZEN1+2 in- 
 VROLIJKEN op- 
 WETEREN af- 
 WIGGEN op- 
 WIJEREN aan- 
 WIMPELEN af- 

*12 WINTEREN1+2 door- 
 ZAVELEN uit- 
 ZODEN af- 
 ZOEDELEN uit- 

*13 ZOMEREN op- 
 ZONDEREN  af- 
 ZUINIGEN uit- 

 
 

 * 1  dooien dooiden op (3e p. mv) 
 * 2  duiken - dook 

* 3  houwen - hieuw, gehouwen 
duikte koppeltje (naast dook koppeltje) 
houwde over, h. overgehouwd 

 * 4  klinken - klonk, geklonken klinkte uit, is uitgeklinkt 
 * 5  monteren - monteerde monterde op 
 * 6  rijven - reef rijfde binnen (naast reef binnen) 
 * 7  schenken - schonk schenkte af 
 * 8  schijten - scheet schijtte uit 
 * 9  tijgen - toog teeg of tijgde aan 
 *10 varen - voer 

*11 vriezen - vroor (alleen 3e p.) 
vaarde proef 
vroort, vroos(t) in (ook in 1e + 2e p.) 

 *12 winteren winterden door (3e p. mv) 
 *13 zomeren zomerden op / zomerden na (3e p. mv) 
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BIJLAGE 9:   SAMENSTELLINGEN met TELWOORDEN 
 

1. Hoofdtelwoorden (zie ook Taalreglement 2.2.b, derde alinea)  

De volgende achtervoegsels (of 2de lid) kunnen gecombineerd worden met een bepaald hoofdtelwoord: 

-  BN (bijvoeglijke naamwoorden) 

-ADERIG -DUIMS -KLAUWIG -OGIG -SPORIG -VEZELIG 

-ARIG -EIIG* -KLEPPIG -ORIG -SPRIETIG -VINGERIG 

-ARMIG -FASIG -KLEURIG -POLIG -STAARTIG -VINNIG 

-ASSIG -GRADIG -KLUIZIG -POTIG -STAMMIG -VLAKKIG 

-BASISCH* -HALMIG -KNOPIG -PUNTIG -STELIG -VLEKKIG 

-BEKKIG -HALZIG -KOLOMMIG -RADERIG -STEMMIG -VLEUGELIG 

-BENIG -HANDIG -KOPPIG -REGELIG -STENGELIG -VOETIG 

-BEUKIG -HELMIG -KORRELIG -RIBBIG -STIJLIG -VOUDIG 

-BLADERIG -HOEKIG -LEDIG -RIJIG -STRALIG -VULDIG 

-BLADIG -HOEVIG* -LETTERGREPIG -SCHALIG -SYLLABIG* -WAARDIG 

-BLOEMIG -HOKKIG -LETTERIG -SCHARIG -TAKKIG -WANDIG 

-BROEDERIG* -HOOFDIG -LIJNIG -SCHEPIG -TALIG -WEEKS 

-CELLIG -HOORNIG -LIPPIG -SCHEUTIG -TALLIG -WEKELIJKS** 

-CIJFERIG -JAARLIJKS -LOBBIG -SCHILLIG -TANDIG -WIEKIG 

-DAAGS (1) -JAARS -MAANDELIJKS -SLACHTIG -TENIG -WIELIG 

-DELIG -JARIG -MAANDIG -SLIPPIG -TONGIG -ZADIG 

-DIK1** -JUKKIG  -MAANDS -SNARIG -TONIG -ZIJDIG 

-DOORNIG -KANT -MALIG -SNEDIG -TOPPIG -ZUILIG 

-DRAADS -KANTIG -MANNIG -SOORTIG -URIG -ZURIG* 

-DRADIG -KERNIG -MOTORIG -SPILLIG -VAKKIG  

-DUBBEL -KIEUWIG* -NERVIG -SPLETIG -VERVIG  

- ZN (zelfstandige naamwoorden) - AW (andere woordsoorten) 

-ARM1 (8)** -KANTER** -MINNER     -TERM  -ENHALF 

-BAK1 (27)** -KLANK1 (2)* -PITTER*  -TONNER  -HOOG 

-CILINDER* -KLEURENDRUK* -PLUSSER  -VLAK  -MAAL 

-DELING** -LETTERWOORD -PONDER  -VOETER  -WERF  

-DUIMER -LING* -RING (3j)**  -VOUD (beh.een-)   

-HOEK -LUIK (4)** -SPAN*  -WIELER   

-KAMP4 (1+3)** -MAN1 (6)** -TAL  -ZITTER   
-KANT -MASTER*      

2. Rangtelwoorden (zie ook Taalreglement 2.2.b, vierde alinea) 

De volgende achtervoegsels (of 2de lid) kunnen gecombineerd worden met een bepaald rangtelwoord: 

BN: -EEUWS -GRAADS*** -HANDS -RANGS 

ZN: -GROEPER*** -JAARS*** -KLASSER***  

AW: -HALF3 (1)****    

3. Speciale gevallen 

Het volgend achtervoegsel kan gecombineerd worden met een rangtelwoord + tussen-N: 

-DAAGS (2) elfdendaags, zesdendaags  

De volgende achtervoegsels kunnen gecombineerd worden met de (oorspronkelijke) 
genitiefvorm op -er van een telwoord:  

-HANDE, -LEI achterhande, zesderlei

 

* enkel met de hoofdtelwoorden 1 t/m 12 
** enkel met de hoofdtelwoorden 2 t/m  12 (met -MAN: 2 t/m 20; met -RING: 3 t/m 12) 
*** enkel met de rangtelwoorden 1 t/m 8 
**** enkel met de rangtelwoorden 2 t/m  13 
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BIJLAGE 10:  DIVERSE AANPASSINGEN 

10A. BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN 

1. De OTC heeft, mede in overleg met Van Dale, beslist om de volgende lemma ’s eveneens 
als bn te beschouwen, hoewel in het EGWN 15 niet als zodanig vermeld: 

 
achterduims 
arabofiel 
-bestendig:  
als 2e lid in ssvb’s  

cartofiel 
digifiel 
digifoob 
eerder  
eoceen  
eurofoob 
farmacomaan 

flexivoor 
gallofiel  
germanomaan 
haaks  
heterofoob 
hogervermeld 
hoogrood 
isomeer  
locavoor 
lodderachtig  

micromaan  
mineur 
mioceen  
multimeer 
neofiel  
onderdeks 
onderduims  
paleoceen  
paleogeen 

 rechtdraads (2)  

russomaan 
saudifiel 
statarisch  
tussendeks  
ultramarijn 
-waarts (alle bijw., 
behalve derwaarts, 
her- en werwaarts 
zwart-wit1

2a. De volgende bn krijgen, hoewel niet in het EGWN 15 vermeld of toegestaan op grond van 
3.3.d van het Taalreglement, trappen van vergelijking op -er en –st:  

abject  
afebriel 
aselect  
bewerkelijk  
blak1  
calvinistisch (3) 
clean  
coewl  
commercieel  
competitief 
cool  
defect  
dictatoriaal  
dikhuidig (2+3)  
distinctief  
distract  
divers  
droogkomiek  
droogkomisch  
dynamisch (2) 
egalitair  
elitair  
extatisch 
failsafe  
gay2 

gegeneerd 

gereputeerd 
gnostiek2  
grif2  
haars 
hardhuidig (2)  
heterodox  
hiërarchiek  
hilarisch 
ibbel  
iconisch  
iebel  
infect 
innovatief  
intact 
inzichtelijk 
joven  
journalistiek  
kaduuk  
kansloos  
kopschuw  
lieftallig 
lombaards  
macaber 
maffioos  
meeuws  
merkentrouw  

mistevreden  
moederlijk (3) 
monter  
nostalgiek  
obscuur  
obstinaat  
occult 
onstaag 
onverstoord 
onverveerd  
orthodox 
pasteus  
populistisch  
poreus  
raak4  
racistisch 
rembrandtiek 
resistent 
rijns 
ritmisch (2)  
sarcastisch  
satiriek  
schismatiek 
seksistisch  
select 
selectief  

snobbish 
sonoor  
staag 
stiekem  
strategisch  
superieur1  
swag1  
swagger3  
tijdloos (3) 
tiranniek  
toeristisch (2) 
topzwaar 
touws 
uniform1 (1)  
veelvoudig  
veelvuldig  
verrot  
vilein  
volwaardig  
wettisch (1)  
windstil  
winters  
zwaarwichtig 

2b. De volgende bn eindigend op -end krijgen, hoewel niet in het EGWN 15 vermeld, trappen 
van vergelijking met -er en –st. De met * gemerkte bn krijgen de trappen -er en meest -: 

aanmoedigend 
aansluitend 
aanvallend 
afgetekend 
afkeerwekkend 
afkeurend 
baanbrekend 
badinerend 

beeldbepalend 
beeldend 
bemoedigend 
bepalend 
berekend 
beschrijvend 
beslissend 
bevestigend 

bijtend 
bindend 
blaartrekkend 
confronterend 
debiliserend 
deugddoend 
diepgravend 
diepliggend 

doorlatend 
edeldenkend 
eerrovend 
flitsend 
gebiedend 
gehavend 
gekmakend 
gekscherend 
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gelijkluidend 
getekend 
gluipend 
godonterend 
godslasterend 
godtergend 
godvrezend 
goedwillend 
halsbrekend 
hartbrekend 
hartsterkend 
heilbrengend 
hemeltergend 
hooglopend 
instemmend 
kenschetsend 
klagend 
kleindenkend 
kostendekkend 
kwaaddenkend 
kwaadwillend 
laaiend 
levenwekkend 
lichtend 
-lievend (in sst) 
lustdodend 
lustopwekkend 
mededogend 

medelijdend 
meedogend 
meelijdend 
meelijwekkend 
mensonterend 
milieusparend 
-minnend (in sst) 
minvermogend 
moedgevend 
moordend 
nadenkend 
nakend 
nauwnemend 
nauwsluitend 
noodlijdend 
onberekend 
ontluisterend 
ontoereikend 
ontsmettend 
ontstellend 
ontwijkend 
oorverdovend 
opvarend 
pakkend 
peinzend 
pijnstillend 
ronkend 
schoorvoetend 

schreeuwend 
slechtziend * 
slepend 
sluipend 
smeltend 
spraakmakend 
stekend 
stinkend 
stomend 
stresserend 
tekenend 
tenenkrommend 
tenenkrullend 
tijdbesparend 
tijdrovend 
toereikend 
toonaangevend 
toongevend 
troostend 
twijfelend 
typerend 
uitgekiend 
uitmuntend 
verbijsterend 
verdedigend 
verheffend 
verhelderend 
verheugend 

verhittend 
verlammend 
verliesgevend 
verlieslatend 
vernietigend 
verontrustend 
verrassend 
verslavend 
verstrekkend 
verzoenend 
vlammend 
vleiend 
volhardend 
vooruitziend * 
vreeswekkend 
vrijblijvend 
waarderend 
wanluidend 
warmvoelend 
wervelend 
wraakroepend 
zalvend 
ziedend 
ziekmakend 
zielstrelend 
zingevend 
zwaarwegend 
zwevend 

3. De volgende bn krijgen andere trappen van vergelijking dan in het EGWN 15 is vermeld: 

aanmatigend aanmatigender, 
aanmatigendst 

apathisch apathischer, 
apathischt 

beeldvullend beeldvullender, 
beeldvullendst 

beledigend beledigender, 
beledigendst 

beleidsarm beleidsarmer, 
beleidsarmst 

beleidsrijk beleidsrijker, 
beleidsrijkst 

belerend belerender, 
belerendst 

beschouwend beschouwender, 
beschouwendst 

bevreesd bevreesder, 
 meest bevreesd 
-bewust (in sst.) -bewuster, 
 meest -bewust 
bijzonder bijzonderder, 

bijzonderst 
circumspect circumspecter, 
 circumspectst 
dampend dampender, 

dampendst 
direct directer, directst 
doortastend doortastender, 

doortastendst 
dope2 doper, dopest 

dorstlessend dorstlessender, 
dorstlessendst 

dronken dronkener, dronkenst 
eager eagerder, eagerst 
empathisch empathischer, 

empathischt 
exact exacter, exactst 
exquis exquiser, exquist 
exquisiet exquisieter, 

exquisietst 
favoriet1 favorieter,  
 favorietst 
gecultiveerd gecultiveerder 
 gecultiveerdst 
gedrongen gedrongener, 

gedrongenst 
geducht geduchter,  
 geduchtst 
geëigend geëigender, 

geëigendst 
geëngageerd geëngageerder, 
 geëngageerdst 
geïrriteerd geïrriteerder, 
 geïrriteerdst 
gemeend gemeender,  
 gemeendst 
gemotiveerd gemotiveerder, 

gemotiveerdst 
genaderijk genaderijker, 

genaderijkst 
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genuanceerd genuanceerder, 
genuanceerdst 

geordend geordender, 
geordendst 

getalenteerd getalenteerder, 
getalenteerdst 

-getrouw (in sst.) -getrouwer, 
-getrouwst  

gevarieerd gevarieerder, 
gevarieerdst 

hautain hautainer, hautainst 
hoogdringend hoogdringender, 

hoogdringendst 
indirect indirecter, indirectst 
inert inerter, inertst 
inexact inexacter, inexactst 
inspannend inspannender, 

inspannendst 
kenmerkend kenmerkender, 

kenmerkendst 
koopziek koopzieker, 

koopziekst 
levensblij levensblijer, 
 levensblijst 
levensecht levenechter, 
 levensechtst 
levensmoe levensmoeër, 

levensmoest 
maatgevend maatgevender, 

maatgevendst 
nabij1 nabijer, nabijst 
onbesuisd onbesuisder,  
 meest onbesuisd 
onbevreesd onbevreesder, 
 meest onbevreesd 
 

ongastvrij ongastvrijer, 
ongastvrijst 

onrustwekkend onrustwekkender, 
onrustwekkendst 

ontwapenend ontwapenender, 
ontwapenendst 

onvrij onvrijer, onvrijst 
oorlogsmoe oorlogsmoeër, 

oorlogsmoest 
opgezwollen opgezwollener, 

opgezwollenst 
opportuun opportuner, 

opportuunst 
overspannen overspannener, 
 overspannenst 
probaat probater, probaatst 
protopathisch protopathischer, 

protopathischt 
relaxed relaxter, meest relaxed 
sinister sinisterder, sinisterst 
stootvrij stootvrijer, stootvrijst 
taakgericht taakgerichter, 

taakgerichtst 
uiteenlopend uiteenlopender, 

uiteenlopendst 
ultiem ultiemer, ultiemst 
vakbekwaam vakbekwamer, 

vakbekwaamst 
verhalend verhalender, 

verhalendst 
verkeerd verkeerder, verkeerdst 
verwijtend verwijtender, 

verwijtendst 
volwassen volwassener, 

volwassenst 
 

 

4. De volgende bn krijgen geen trappen van vergelijking, hoewel deze worden vermeld in het 
EGWN 15 of zijn toegestaan op grond van 3.3.d van het Taalreglement: 

afferent 
angstwerend  
antipaaps 
bezilverd  
bikkelhard  
biljartgroen  
collectief  
deelachtig  
eindelijk2 

erkend  
esoterisch  
gezamenlijk  

hoogwijs  
inheems 
leenroerig 
leonisch (2) 
links1 (1) 
mongools1 

ochtendziek  
onderhavig  
onderhevig  
(on)omkeerbaar 
onweerlegbaar 
onzondig (1) 

pandemisch  
pregnant (2) 
rechtspantig 
regaal2  
respectief  
schappelijk (3)  
schoolziek  
snellopend  
solidair (1)  
somnambulant  
specifiek1 (1+2)  
stedelijk 

tegenwoordig1  
tweezaam 
uiteindelijk 
uitlandig 
uitstedig 
vacant 
vederloos 
vergetelijk  
wederkerig 
werelds (1)  
woonachtig  
zinnelijk (1) 

 

5. De volgende predicatieve bn kunnen, samen met een voorzetselvoorwerp, ook attributief 
worden gebruikt. Deze bn krijgen geen trappen van vergelijking: 

afkomstig, begaan2, behept, geboortig, gekant, herkomstig, onbestand,  
onderhevig, ongeneigd, verzot 
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6. De volgende bn kunnen zowel attributief als predicatief worden gebruikt: 

aanhangig, doenlijk, foolproof, gearmd, hogergenoemd, hoogeerwaardig, 
hufterproof, idiotproof, koudgeperst, ondoenbaar, ongearmd, ongenegen, 
onthand, salpeterzuur2 

7. De volgende bn worden alleen attributief gebruikt: 

acajou 
aangeblazen  
aantonend  
aanvoegend  
aanwijzend  
baarlijk  
bereden  
betreffend  
bezittelijk  
bijvoeglijk  
caprese 
chichi  
commanditair 
danig  
eensgegeten  
eervorig 
eventueel  
factitief  

 gevoegd  

godganselijk  
godgeslagen  
ingezet  
instore  
intestaat  
komend 
laqué  
libre1 

mahonie  
meerder 
mixed  
moiré  
multicolore 
naaldvilt2  
nappa  
navolgend  
omgelegen  
omliggend  
omstaand  

ommestaand  
omringend  
ontieg  
ontiegelijk  
outrigged  
overtreffend  
parboiled  
partitief  
platbodemd  
platboomd  
possessief  
ratiné  
solferino  
streaming  
strekkend  
subjonctief  
subjunctief  
terra  
trial-and-error  

tweed   
vaakgehoord  
veelgebruikt 
veelgelezen 
veelgeprezen 
veelgevraagd 
verleden1 
vermoedelijk 
volgend 
voorafgaand  
voorgaand  
voormalig 
voorverleden 
voorvorig  
vorig  
wakend(2) 
wond2  

8. De volgende bn worden alleen predicatief gebruikt: 

accepté  
allseason  
asin 
asjeweine  
  (+ vormvar.) 
baanwijs 
begieten2  
belatafeld  
beniesd  
betoeft  
betoegd  
bitwijs  
bonaf  
broke  
codille  
defaillant  
denkelijk  
diets 
doodop 
downhill 
épinglé  
fiat3  
finito  
gedeisd  

 geleverd  

gelijkstraats 
gematst 
genoeg3  
geporteerd  
handgemeen  
hoegenaamd1  
hooigat 
hoteldebotel  
indoor  
involved  
kanis3  
kapoerewiet 
katoen2  
kierem 
kiplekker  
kits4  
koefnoen  
kotsmoe 
lean-and-mean  
live 
manis2  
mesjoggaas  
mesjoggenaas  
miezig  
nebbisj2  

nieges1  
nokkie  
noodgedrongen  
noodgedwongen  
offline  
offroad   
omgaand 
ommegaand 
ondenkelijk  
ongeraden (2)  
online  
opgelaten  
outdoor  
overdone 
overwaard  
pagud  
peer-to-peer 
pierensteek 
pierewiet2  
pissed  
plug-and-play  
popiejopie2  
prefab  
prepaid  
recommandé 

reloaded  
revisited  
rut1  
senang  
siberisch 
sjalet  
smoor3  
spoorwijs  
starring  
strontziek  
stupéfait 
tacheles  
teugelwijs  
tevergeefs 
tiptop  
tjampoer 
toomwijs  
turnkey 
vergetelijk 
verkuist 
wegwijs 
wysiwyg 

  

 9. Van de volgende bn wordt de vermelding ‘bijvoeglijk naamwoord’ vervangen door ‘bijwoord’: 
antikraak, bloedgraag, dolgraag, doodgraag, halfhalf, hotseknots, hotsknots, 
meimus, oks, platdarms, sjalet, triste, wonderveel, wonderweinig, zwart-op-wit 

 10. De volgende lemma’s zijn zowel zn als bn:  
 chemofoob, germanofiel, hydrofoob (2), neon- + kleur 
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10B. WERKWOORDEN 

1. Van de volgende ww wordt de vermelding ‘overgankelijk werkwoord’ vervangen door 
‘onovergankelijk werkwoord’: 

 aftafelen, neerschijnen, onderkopen (2), smeulen, smuilen, snebberen  
   

2. Van de volgende ww wordt de vermelding ‘onovergankelijk werkwoord’ vervangen door 
‘overgankelijk werkwoord’: 

 aantodderen 
 bersen 
 blokletteren 
 busseren  
 cashen  
 fotofucken  
 fotojokken  

 fotoshoppen  
 hacken  
 onderbieden  
 pairen (2) 
 piloteren (2) 
 pitchen  
 rimmen  

 ruwstoken  
 scharreren 
  schermen (5)  
 serven  
 sjotten  
 slicen  
 spijen  

 spouwen2  
 tabuleren 
 terugkijken (3) 
 uitstropen (1) 
  volleren  
 volleyen (2)  
  

 
3. Van de volgende ww wordt de vermelding ‘onovergankelijk werkwoord’ vervangen door 

‘overgankelijk en onovergankelijk werkwoord’: 

 bowlen  
 brullen  
 dozeren 
 embossen 
 frischen 
 frissen 
 frutselen 

 fuseren  
 goochelen  
 incuberen 
 instagrammen 
 keuteren2  
 krenselen  
 occluderen 

 palataliseren  
 peizen  
 peueren 
 pulken  
 renumereren 
 ruilebuiten 
 schongelen  

 toeteren (4) 
 toffelen 
 veronnutten 
 waarzeggen 
 wanken 

  
4. De volgende ww kunnen zowel met ‘hebben’ als met ‘zijn’ worden vervoegd: 

 clashen  
 demarreren 
 detoneren (3) 
 domen 
 dooien  
 doorsnijden1 

 foetelen (3) 
 gelijkgaan  
 gesten  

 gisten  
 hukken2  
 hurken2  
 incuberen 
 inspelen (3+4) 
 inwaaien  
 koeken1  
 lediggaan  
 neerknielen  

 omschuiven (2) 
 opakkeren 
 opkruisen (1) 
 opseizen (2) 
 schoolgaan  
 siepelen  
 sieperen  
 sijperen  
 slijferen  

 stompelen 
 subbelen  
 switchen 
 uitdeinen 
 uitharen  
 wiebelen1 

 
5. Hoewel het EGWN 15 geen of beperkte vervoegingen of ‘alleen onbepaalde wijs’ 

vermeldt, worden de volgende ww toch vervoegd: 

 autocrossen (onoverg.) autocroste, h. geautocrost 
 basejumpen (onoverg.) basejumpte, h. gebasejumpt 
 blokzeilen (onoverg.) blokzeilde, h. geblokzeild 
 brandingsurfen (onoverg.) brandingsurfte, h. gebrandingsurft 
  brandingsurfde, h. gebrandingsurfd 
 bussurfen (onoverg.) bussurfte, h. gebussurft 
  bussurfde, h. gebussurfd 
 grasmaaien (onoverg.) maaide gras, h. grasgemaaid 
 handjevrijen (onoverg.) vrijde handje, h. handjegevrijd 
 ijssurfen (onoverg.) ijssurfte, h. geijssurft 
  ijssurfde, h. geijssurfd 
 jij-bakken (onoverg.) jij-bakte, h. gejij-bakt  
 kokerullen (onoverg.) kokerulde, h. gekokeruld  
 metrosurfen (onoverg.) metrosurfte, h. gemetrosurft 
  metrosurfde, h. gemetrosurfd 
 paaldansen (onoverg.) paaldanste, h. gepaaldanst 
 privésurfen (onoverg.) privésurfte, h. privégesurft 
  privésurfde, h. privégesurfd 
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runshoppen (onoverg.) runshopte, h. gerunshopt 
teleskiën (onoverg.) teleskiede, h. geteleskied 
tijdrekken (onoverg.) rekte tijd, h. tijdgerekt 
  rok tijd, h. tijdgerokken 
tramsurfen (onoverg.) tramsurfte, h. getramsurft 

    tramsurfde, h. getramsurfd 
 treinsurfen (onoverg.) treinsurfte, h. getreinsurft 
    treinsurfde, h. getreinsurfd 
 trendsetten (onoverg.) trendsette, h. getrendset 
 vutten (onoverg.) vutte, h. gevut 
 wielrennen (onoverg.) wielrende, h. gewielrend 

zakendoen (onoverg.) deed zaken, h. zakengedaan 

6. Het volgende ww wordt alleen met ‘hebben’ vervoegd: 

 ruggelen 

7. Hoewel het EGWN 15 vervoegingen vermeldt, worden de volgende ww alleen in de 
onbepaalde wijs toegelaten: 

 hielenlikken, ontwaaien, uittuilen 

 8. De volgende ww worden anders vervoegd dan in het EGWN 15 is vermeld: 

klaplopen klaploopte, h. geklaploopt 
onderkopen (2) kocht onder, h. ondergekocht 
proefbranden brandde proef, h. proefgebrand 
proefdraaien draaide proef, h. proefgedraaid 
proefpreken preekte proef, h. proefgepreekt 
proefstomen stoomde proef, h. proefgestoomd 
proefvaren vaarde proef, h. proefgevaren 
spinnen1 spon, h. gesponnen 

 thuisbankieren  thuisbankierde, h. gethuisbankierd 
 uitpluizen  ploos uit, h. uitgeplozen 
     pluisde uit, h. uitgepluisd 

9. Van het volgende ww wordt de vermelding ‘onpersoonlijk werkwoord’ vervangen 
door ‘onovergankelijk werkwoord’: 

 ragequitten 

10. Van het volgende ww wordt de vermelding ‘onovergankelijk werkwoord’ vervangen 
door ‘onpersoonlijk werkwoord’: 

 kletsregenen 
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TAALDOSSIERS 

Bij de beoordelingen van de samengestelde zelfstandige naamwoorden en de hiervan 
afgeleide woordvormen heeft de OTC het nodig geacht om hiervoor dossiers op te maken.  
 
De samengestelde lemma’s met een bepaald lemma als laatste woorddeel of de lemma’s die 
eindigen op een achtervoegsel kunnen namelijk een probleem opleveren bij de goedkeuring 
van die lemma’s of een ervan afgeleide woordvorm (bv. het meervoud).  
 

Verschillende categorieën 

Er zijn vijf probleemsituaties die de opmaak van een dossier nodig maken. Deze categorieën 
zijn: 

1. Het meervoud van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het laatste 
woorddeel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud als zonder meervoud (bv. 
taal, geld, hulp). 

2. Het meervoud van een lemma dat eindigt op een achtervoegsel kan een probleem 
opleveren, omdat het achtervoegsel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud 
als zonder meervoud, of omdat het meervoud enkel geldt bij telbare begrippen (bv. -ine, 
-ose, -heid). 

3. De meervoudsvorming van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het 
lemma uit het laatste woorddeel meerdere betekenissen heeft met verschillend meervoud 
(bv. spel, wortel). 

4. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een mannelijke 
persoonsnaam is met meerdere betekenissen, waarvan niet altijd een vrouwelijke pendant 
kan worden afgeleid (bv. boer-boerin, baas-bazin). 

5. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een vormvariant 
is van een bepaald lemma met meerdere betekenissen die niet allemaal verwijzen naar 
de vormvariant (bv. worm-wurm). 

 
Naamgeving en lay-out van de dossiers 

De dossiers zijn opgemaakt in excel en dragen de naam van het laatste woorddeel of van het 
achtervoegsel, voorafgegaan door het nummer van een van de vijf categorieën. Alle dossiers 
zijn opgeslagen in een excelbestand met meerdere tabbladen. Twee tabbladen zijn essentieel 
voor alle dossiers:  

1.  Het tabblad SYNTHESE geeft een overzicht van de verschillende groepen waaronder de 
samenstellingen worden gerangschikt. 

2.  Het tabblad WOORDEN geeft een alfabetische opsomming van die samenstellingen. Je 
kunt desgewenst de lijst ook sorteren op groep, lengte enz. Er zijn ook filters voorzien om 
bepaalde samenstellingen afzonderlijk te zien, bv. groep J1, lengte 9 enz. 

 
Hierna worden alle namen van de dossiers met de rubriekindeling vermeld. Voor de inhoud 
van de dossiers: zie de websites van de bonden, rubriek TAAL. 
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CATEGORIE 1 
 
BESLAG1 
BREEDTE  
BROOD 
CULTUUR 
DIENST 
DIEPTE 
DIKTE 
DRIFT 
DRUK1 

FOSFAAT 
GAREN1 

GAS 
GELD 
GOED4 

GRAS 
GROND 
GROOTTE 
HAAR3 

HOOGTE 
HOUT1 

HULP 
IJZER 
INKT 
JACHT 
KERK 
KLEUR 
KOOL 
KOORTS 
KRACHT 
KRUID 
KUNST 
LAK3 

LEER3 

LENGTE 
LOOD 
LUCHT1 

MARKT 
MOS1 

OLIE1 

PAPIER 
PLICHT 
POEDER 
PRODUCTIE 
RECHT3 

REGEN 
ROOF1 

RUIMTE 
SCHADE1 

SPORT2 

STAND1 

STEEN 
STERKTE 
STOF 

STROOM 
SULFAAT 
TAAL  
TECHNIEK 
TIJD 
TONEEL 

VAART1 

VAL1 

VERBOD 
VERLIES 
VERMOGEN2 

VERNIS 
VET3 

VLUCHT 
VOLK 
VUUR 
WAARDE 
WACHT 
WATER 
WERK2 

WERKING 
WIJDTE 
WINST 
ZAAD1 

ZANG 
ZIEKTE 
ZIJDE1 

ZORG1 

ZOUT1 

ZUUR2 

 
CATEGORIE 2 
 
-GRAFIE 
-HEID 
-IDE 
-INE 
-ISME 
-ITIS 
-LOGIE 
-METRIE 
-OSE 
-SCHAP 
-TEIT 
 
CATEGORIE 3 
 
-ATOR 
MAN1 

SPEL 
TEKEN 
WORTEL 
 
CATEGORIE 4 
 
BAAS – BAZIN 
BOER – BOERIN 
JAGER – JAAGSTER 
LOPER – LOOPSTER 
MEESTER – MEESTERES 
PRIESTER – PRIESTERES 
 
CATEGORIE 5 
 
VOER1 – VOEDER2 

WORM – WURM1 
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