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Topdebat

Het Nederlands Debat Instituut heeft Alexander Pechtold
uitgeroepen tot beste debater van de algemene politieke
beschouwingen 2009. Nadat op Prinsjesdag de regering
de nieuwe rijksbegroting voor het komende jaar heeft ge
presenteerd, volgen de algemene politieke beschouwin
gen. De Tweede Kamer bespreekt dan de plannen van
de regering.
1. Wat vond de jury goed aan de
debatstijl van Pechtold?
a. Hij maakte de beste grappen.
b. Hij toonde respect voor zijn
tegenstander.
c. Hij was zeer overtuigend in
zijn woordkeuze.
d. Hij zorgde dat hij telkens het
laatste woord had.

Economische talencrisis

In Groot-Brittannië is men van mening dat een slechte
kennis van andere talen dan het Engels het economisch
herstel in het land belemmert. Engels is een van de meest
gesproken talen van de wereld, maar de rol van Engels
sprekenden in de (economische) wereld van niet-Engels
sprekenden blijft oppervlakkig zonder kennis van andere
talen.
2. Wat is het juiste rijtje voor de top-3 van meest gespro
ken talen ter wereld?
a. Arabisch, Spaans, Engels.
b. Chinees, Arabisch, Engels.
c. Chinees, Engels, Spaans.
d. Engels, Chinees, Arabisch.

Online treinen

Tegenwoordig kun je je trein
kaartjes ook online bij de NS
aanschaffen. Althans, als je de
juiste naam hebt. Tot voor kort
konden sommige mensen
namelijk geen gebruikmaken
van deze online service omdat
het computersysteem hun naam niet accepteerde.

3. Welke namen werden niet geaccepteerd?
a. Arabische namen.
b. Aziatische namen.
c. Namen die te kort waren.
d. Namen die te lang waren.

Opkomst van de tussentaal

Vlaanderen kent sinds korte tijd een toename van het ge
bruik van de zogenaamde ‘tussentaal’. Op straat, op school
en zelfs op televisie wordt steeds meer gebruikgemaakt
van deze informele Nederlandse spreektaal die geen
dialect, maar ook geen Algemeen Nederlands is.
4. Wat is de tussentaalse vorm van ‘Hoe heet je?’?
a. ‘Oe heete gij?’
b. ‘Oe is uwe naam?’
c. ‘Oe noemde gij?’
d. ‘Wat zijde uwe naam?’

Tolk stort in

Tijdens een toespraak van de Libische leider Khaddafi bij
de Verenigde Naties riep zijn tolk, na meer dan 75 minu
ten van de toespraak te hebben vertaald: ‘Ik kan er ge
woon niet meer tegen!’ Hij bleek het onsamenhangende
verhaal van Khaddafi niet meer te kunnen volgen en zijn
taak werd overgenomen door een tolk van de VN. De
leiders van de meeste landen maken gebruik van de
tolken van de VN en hebben geen eigen tolken.

5. Waarom gebruiken ze geen eigen tolken?
a. Dan kunnen ze vertaalfouten altijd afschuiven op de
VN.
b. De VN accepteert het gebruik van eigen tolken in prin
cipe niet.
c. De VN-tolken zijn de beste tolken ter wereld.
d. Het inschakelen van een eigen tolk is onbetaalbaar.

Tweet tweet

Mensen die twitteren, gebruiken een eigen taal met
afkortingen en woorden die niet altijd voor iedereen
duidelijk zijn. Om de twittertaal voor iedereen toeganke
lijk te maken, is de website Twittonary in het leven ge
roepen: een Engels onlinewoordenboek van typische
twitterwoorden en -uitdrukkingen, zoals ‘tweet’, het
woord voor ‘bericht’.

6. Wat betekent ‘dweet’?
a. Dat is het twitterwoord voor ‘lief’.
b. Dat is het twitterwoord voor ‘sukkel’.
c. Een bericht geschreven onder invloed.
d. Een bericht met een domme opmerking.

Lezen op niveau

Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim vier op de tien
groepsleidsters van voorscholen in Amsterdam de mini
mumnorm voor lezen niet halen, en een even grote groep
zit onder de streefnorm voor schrijven.
7. Welke zin voldoet aan de minimumleesnorm?
a. ‘De supermarkt is altijd open.’
b ‘Een Nederlander fietst gemiddeld 5 kilometer per
dag.’
c. ‘Gisteren ben ik samen met mijn ouders naar de
dierentuin geweest.’
d. ‘In vergelijking met vroeger komt vooral suikerziekte
(diabetes) type 2 veel vaker voor.’

De Rode Duivels onder Oranje leiding
De Nederlandse voetbaltrainer Dick Advocaat wordt
trainer van de Belgische nationale voetbalploeg. Het
coachen zal hem in het begin soms wel wat lastig af
gaan.
8. Waarom?
a. Hij heeft moeite met de Vlaamse tussentaal.
b. Hij kent de Belgische voetbaltermen niet.
c. Hij spreekt alleen Nederlands en geen Frans.
d. Hij spreekt plat Haags; dat verstaan Belgen niet.
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