
 

Spelling –ng / -nk 
Woorden die eindigen op ng komen in het Nederlands best veel voor. Eigenlijk is het wel raar dat de n en 
de g samen zo’n rare klank maken. Ook de woorden die eindigen op nk komen veel voor. De nk-woorden 

klinken was ng woorden met een k eraan vast geplakt. Toch schrijven we de g niet.  
 
 
 

 
 

1. Woorden hieronder eindigen op –ng of –nk. Kun jij de ontbrekende letters invullen? 

ho........ 

sti........ 

ri......... 

pali........ 

wa........ 

deurkli........ 

voeri......... 

de....... 

la....... 

klo....... 

bla...... 

woni....... 

 

2. Er zijn ook veel woorden waarbij je de ng en de nk kunt wisselen. Het blijft een bestaand woord, maar de 

betekenis wordt heel anders. Hoeveel kun jij er op noemen? 

..bank....   en  

...............  en  

...............  en  

...............  en  

...............  en  

...bang..... 

................ 

................ 

................ 

................ 

...............  en  

...............  en  

...............  en  

...............  en  

...............  en  

................ 

................ 

................. 

................. 

................. 

 

3. Wist je dat woorden die eindigen op ng zo maar kunnen veranderen in woorden met nk? Maak er maar 

eens een verkleinwoord van. Woning woninkje. Maak van de volgende woorden verkleinwoorden. 

woning           

vulling            

paling             

boring            

.woninkje.            

.................... 

................... 

.................... 

storing        

poging         

koning         

betaling      

................... 

..................... 

.................... 

....................     

 

 



 

ANTWOORDEN 
 
 
 
 

 

 
 

 

  



 

ANTWOORDEN 
 
 
 
 

 

 
 

 

1. Woorden hieronder eindigen op –ng of –nk. Kun jij de ontbrekende letters invullen? 

honk 

stink 

ring 

paling 

wang 

deurklink 

voering 

denk 

lang 

klonk 

blank 

woning 

 

2. Er zijn ook veel woorden waarbij je de ng en de nk kunt wisselen. Het blijft een bestaand woord, maar de 

betekenis wordt heel anders. Hoeveel kun jij er op noemen? Antwoorden zijn voorbeelden 

..bank....   en  

.slang.....  en  

..rang.....  en  

..stang....  en  

..zing....    en  

...bang..... 

...slank..... 

...rank...... 

..stank..... 

...zink...... 

..hing...     en  

..ving.....   en  

...............  en  

...............  en  

...............  en  

...hink....... 

...vink....... 

................. 

................. 

................. 

 

3. Wist je dat woorden die eindigen op ng zo maar kunnen veranderen in woorden met nk? Maak er maar 

eens een verkleinwoord van. Woning woninkje. Maak van de volgende woorden verkleinwoorden. 

woning           

vulling            

paling             

boring            

.woninkje.            

.vulinkje... 

.palinkje... 

.borinkje.... 

storing        

poging         

koning         

betaling      

..storinkje... 

..poginkje... 

..koninkje... 

..betalinkje...     

 


