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WEEK 4   -   MEDEKLINKERS & ARTICULATIE 

1. Motor  adem, longen, romp   (in Week 2 behandeld) 

2. Generator  strottenhoofd, stemplooien   (in Week 1 behandeld) 

3. Klankkast  keel-, mond- en neusholte samen het “aanzetstuk” 

4. Articulatoren  tong, lippen, tanden, onderkaak, zachte gehemelte 

Articulatie gaat over verstaanbaarheid – de klanken, letters zijn duidelijk te onderscheiden. Articulatie is in 

de meeste nummers van belang omdat je het publiek wilt laten weten waar het nummer over gaat, de tekst 

geeft extra diepgang aan het nummer, geeft mogelijkheden voor betekenis en expressie. 

Uitspraak gaat over hoe goed je de woorden in een bepaalde taal of dialect laat klinken. 

“Ai lof joe”   goed gearticuleerd, slechte uitspraak.  Oefen “Ik pluk bloemen” goed & slecht gearticuleerd. 

Klinkers: een vrije luchtstroom, de klinker wordt gemaakt in de klankkast (zie vorige week). 

Medeklinkers:  

 onderbreking van de luchtstroom    b – p – k – t – d 

 of de lucht door een kleine opening persen   f – s – l – w – g – h – j – m – n – r – z  

Stemhebbend = je stemplooien doen mee     z – w – m – n  

Stemloos = je stemplooien doen niet mee     s – f – g – sj  

In het algemeen worden de klinkers lang gemaakt en de medeklinkers kort, zeker de stemloze. 

Medeklinkers kun je zien als noodzakelijke onderbreking van de luchtstroom t.b.v. de articulatie (zeker in de 

Barbershop stijl!).   Oefen “Ik pluk bloemen” met zo lang mogelijke klinkers, de medeklinkers ultrakort. 

Precieze plaatsing van medeklinkers: 

 lettergreep begint met medeklinder  medeklinker zit net voor de tel, de klinker begint op de tel 

Voorbeeld: shoobedoobedoo         sh | oo be           | = de tel   

 lettergreep eindigt met een medeklinker  de medeklinker zit op de volgende tel  

voorbeeld:  night         naaai | t                 

 combinatie:    heads will turn      h | eaeaeaea  dzw | iiiiiiiii  lt | uuuuuu | rn 

de gecombineerde medeklinkers dzw en lt  zo laat mogelijk voor de volgende tel, opdat de volgende 

klinker precies op de tel kan komen.    Ander voobeeld:  iiiiiii kpl | uuuuuuu kbl | oeoeoeoe 

Uitspraak 

Veelgemaakte fouten door Nederlandse koren in Engelstalige songs: 

 Stemhebbende slotmedeklinkers. Land / love moeten stemhebbend zijn dus lan–de,  lo-ve  [vooral in 

het Engels ;  in het Amerikaans worden slotmedeklinkers van ingeslikt   beyond  (minieme d) 

 Meervoud op ‘s’ moet stemhebbend met een kleine ‘z’    voorbeeld:  cars    car-z 

 Geaspireerde medeklinkers   k   p   t     met pufje lucht erachter  c(h)ar,  p(h)ie,  t(h)ake 

 Klinkers meer open gezongen, meer ruimte achterin 

 Diphtongs:   night, toy    -   de klank glijdt van de eerste klinker naar de tweede.  Juiste manier van 

zingen is zolang mogelijk om de eerste klinker te blijven en dan aan het eind ‘omklappen’. 

Triphtongs:  tire  “taier” 

 Th- en Thr-klank.        Voorkom ‘de’ i.p.v. ‘the’.    Voorkom ‘tree’ i.p.v. ‘three’.  

 

  


