
Gruut Audsbergs Diktee Richtlijnen voor de deelnemers 
 

I. KLINKERS 

 

Aantal letters 

De beklemtoonde klinkers in ieder woord worden geschreven met op zijn hoogst 
3 letters: 

1) korte klinker   1 letter ook als het de laatste letter is (sik, ni) 

lange klinker 1 letter in open lettergreep als er kan ontdubbeld 
worden zonder dat de uitspraak verandert (zeke, make, 
vloke) 

2) lange klinker 2 letters in gesloten lettergreep (zeek, paol, sjrièf) 

en ook op het einde van het woord (ziè, dao, buu, maa) 

    korte tweeklank  2 letters (tied, vleis, kauw)  

3) lange tweeklank 3 letters en de derde is j (huuj, Raoj, draèjt, gebèèjd) 

 

Accenten op letters 

1) Het accent op een letter is altijd een Frans accent. In woorden die we niet uit    
het Frans hebben overgenomen, is dat accent altijd een accent grave d.i. van 
boven links naar onder rechts (`). 
 

2) Het kapje of hoedje (^) hebt je niet nodig, omdat we de sleeptoon niet 
aanwijzen.  

3) Het accent op de tweede letter van de lange klinkers iè en aè wordt 
weggelaten voor de letter r. (dier, sjiere, daere) 

4) De apostrof  (weglatingsteken) is ’. 

 

 

 

 

 

 



 

De voornaamste schrijfregels voor de klinkers 

Korte klinkers 

Altijd ò en niet oe als korte klinker gevolgd door een dubbele medeklinker. 
(dòmp, sjònk) 

Als een woord van één lettergreep op de korte klinker e eindigt, schrijven we è. 
Bijvoorbeeld: dè (daar), mè (maar), jè (ja), sè (ça) 

Lang klinkers 

Altijd ao en niet oa als lange klinker. (slaope, sjaol) 

Altijd èè of è voor een r en niet ei voor r (vèèrs, père) 

Korte twièklanke 

Altijd ie en niet  i-j als korte tweeklank in woorden met ij in het Nederlands. 
(kiezel, blieve, riezing, wied) 

Altijd au en niet ou als korte tweeklank. (aud, kauw, vauwe) 

Altijd ùu en niet uw als korte tweeklank. (dùuwe, nùuw, tùu) 

Doffe e  

De doffe e wordt gewoon als e en niet als ë geschreven. (verbètere, krevele) 

 

II. MEDEKLINKERS 

De verbinding sch komt alleen voor in het achtervoegsel -isch. (technisch, 
fantastisch) 

De eind-n wordt niet geschreven als je ze niet hebt horen uitspreken. 

De verbinding -nd- in een woord wordt alleen als nd geschreven, als je een d 
hoort. (zònnig maar: zònde) 

sj / tsj en zj / dzj in vreemde woorden zijn klanken en klankverbindingen die we 
vooral hebben overgenomen uit het Frans. (basj, Tsjeu, zjelàtien, nòndedzjiè) 

Franse woorden die met c of ch beginnen, beginnen in de Mièver spelling ook 
met c of ch. (cirk, chemik) 

 

III. AFBREKINGSTEKEN 

Het afbrekingsteken wordt niet gebruikt als het kan vermeden worden. 

 


