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vel of fel 
 

Deze woorden klinken ongeveer hetzelfde. Als je het goed uitspreekt klinkt de v een beetje als een w 

en de f alsof je blaast. Maar bij de meeste mensen hoor je geen verschil. 

Toch zijn er wat hulpjes. 

Aan het eind van een woord staat altijd een f, NOOIT een v. 

lief half  beloof  kalf 

Een f is een lange letter, de v is maar klein.  

 

Bedenk bij woorden die met een f beginnen een plaatje. Iets met groot, lang, hoog 

enz. Zie het plaatje in je hoofd en sla het op in een laatje in je hoofd. 

fijn 
Iets wat fijn is mag lang duren. Denk aan iets wat fijn is. 

Fijn is ook dun en lang, zoals spaghettislierten. 
 

 Als er een feest is, denk je aan lange slingers. 

Een f is lang, net zoals de slingers bij het feest.  
 

 
 

 

Een olifant is erg fors. Dat betekent dat hij erg groot is. 
Een forse olifant.  

Zie de forse olifant voor je. Spel het woord F O R S en sla 
het plaatje op in je laatje met f-woorden. 

 

 
 

 
 

Een flat is een hoog gebouw. Dit woord komt uit het 
Engels, daarom schrijven we het iets anders: F L A T. 

 

Je gebruikt je fiets niet als je naar je buren gaat, dan loop 
je. De fiets gebruik je als je een lange afstand aflegt. 

 

 

Dat meisje heeft een lang, slank figuur.  

 

Een file is altijd heel lang. 

 

Je bent flink gegroeid. 
Dat is flink van je. Je hebt flink je best gedaan. 

 

Een fluit is lang en dun: denk aan een blokfluit of een 

dwarsfluit. 

Als je zelf veel van deze f-woorden maakt met een plaatje, kun je ze beter onthouden. 

Fontein, fuif, foto (rechtopstaand), fabriek, fakkel, friet, fraai, finale, finish … 

http://www.meesterklaas.nl/
http://www.dtgeenprobleem.nl/

