werkblad De tussen-n voor terriërs
Schrijf alléén een -n- als het eerste deel een zelfstandig naamwoord is dat ...
- al eindigt op -en, zoals in keukendeur, gewetenloos en wezenlijk;
- alleen een meervoud heeft op -en (zoals in pannenkoek).
Uitzonderingen:
- als het hele woord een bijvoeglijk naamwoord is en het eerste deel ‘erg’ betekent (bijv. beresterk);
- als het eerste deel niet eindigt op -en en het hele woord eindigt op -loos of -lijk (bijv. baardeloos,
vriendelijk).
Er zijn woorden die zich niet storen aan de regels. Ze worden zonder tussen-n geschreven. De
bekendste zijn: apekool, bakkebaard, bolleboos, bruidegom, bullebak, elleboog, hazewind, hunebed,
Koninginnedag, ledemaat, nachtegaal, petekind, schattebout, sikkepit, maneschijn en zonneschijn (en
andere samenstellingen met mane- en zonne-).

A. Kies de goede spelling. (Sommige woorden lijken op elkaar, maar laat je niet in de luren
leggen en pas gewoon de regels toe!)
1.

0 eikelaan
0 eikenlaan

4.

0 leveloos
0 levenloos

7.

0 secondelang
0 secondenlang

2.

0 lindelaan
0 lindenlaan

5.

0 lachebek
0 lachenbek

8.

0 reuzeleuk
0 reuzenleuk

3.

0 krachteloos
0 krachtenloos

6.

0 minutelang
0 minutenlang

9.

0 verrekijker
0 verrenkijker

10.

0 zijderups
0 zijdenrups

B. Kies de goede spelling.
1.

0
0
0
0

haaievinnesoep
haaienvinnesoep
haaievinnensoep
haaienvinnensoep

4.

0
0
0
0

wassebeeldemuseum
wassenbeeldemuseum
wassebeeldenmuseum
wassenbeeldenmuseum

2.

0
0
0
0

ellebogewerk
ellenbogewerk
ellebogenwerk
ellenbogenwerk

5.

0
0
0
0

witteboordecriminaliteit
wittenboordecriminaliteit
witteboordencriminaliteit
wittenboordencriminaliteit

3.

0
0
0
0

menserechtebeweging
mensenrechtebeweging
menserechtenbeweging
mensenrechtenbeweging

6.

0
0
0
0

ziektekosteverzekering
ziektenkosteverzekering
ziektekostenverzekering
ziektenkostenverzekering

C. Zet een streep door de foute spelling en schrijf de goede spelling op de stippellijn.
1.

Voor ............................................... Koninginnedag/Koninginnendag is zon voorspeld.

2.

De ....................................... bruidegom/bruidengom liet zijn bakkebaarden bijpunten.

3.

Mijn ........................................................................... ellebogen/ellenbogen doen pijn.

4.

Meester is geen .............................................. bullebak/bullenbak. Nou ja, heel soms.

5.

In de .................................................. maneschijn/manenschijn zong een nachtegaal.

De antwoorden vind je hier: http://www.surfspin.nl/bolleboos.html.
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