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sneller. Aanleg voor dyslexie is
vaak al meetbaar in de hersenen
van jonge baby’s.
http://bit.ly/K6HgDX
http://bit.ly/K6HhYp

Het laatste nieuws

4. Welke stelling is niet waar?
a. Spreektaal bevat meer beeldspraak dan schrijftaal.

Aanvalluh!

1. Hoe heet zo’n weddenschap over de
wedstrijduitslagen?
b. Een EK-pool.
Veel mensen spellen dit woord verkeerd.
‘Pool’ (spreek uit: ‘poel’) komt uit het Engels en betekent
volgens Van Dale ‘systeem van wedden waarbij geraden
moet worden naar de uitslag van een bepaald aantal
sportwedstrijden’. Veel mensen schrijven ‘poule’ als ze
‘pool’ bedoelen. Het Franse ‘poule’ spreek je ook uit als
‘poel’, maar verwijst naar de indeling in groepen.
Nederland speelt in een poule met Denemarken,
Duitsland en Portugal.
http://bit.ly/KkEu4n

Eet smakelijk!

2. Wat betekent ‘sloaj meej aaj, meej jèùn, meej
èèrepel’?
a. Sla met ei, met ui, met aardappel.
‘Jèùn’ is Tilburgs voor ‘ui’ of ‘uien’. Het is een dialect
variant van het Nederlandse ‘ajuin’, dat weer komt van het
Franse ‘oignon’. Net als het Engelse ‘onion’ komt dat weer
van het Latijnse ‘unio’, dat ook al ‘ui’ betekende. Doordat
de klemtoon van ‘ajuin’ op de tweede lettergreep valt, is
in het Tilburgse dialect de ‘a’ weggevallen.
http://bit.ly/K6ELBp
http://bit.ly/K6EMFw

Leesproblemen

3. Wat is de oorzaak van dyslexie?
b. Dyslectici hebben moeite met de koppeling van
klanken aan letters.
Bij mensen met dyslexie is het hersengebiedje dat
klanken aan letters koppelt niet goed aangelegd of slecht
bereikbaar. Bij het leren lezen is deze koppeling heel
belangrijk, zodat je kunt overgaan van het letter-voorletter lezen naar het lezen op woordbeeld. Dat leest veel

In spreektaal gebruik je ongeveer net zo veel figuurlijke
taal als in schrijftaal. Maar je gebruikt minder formele
woorden als ‘echter’, ‘wegens’ en ‘aanvankelijk’. Verder
maak je ook minder lange zinnen als je spreekt: informa
tie uit bijzinnen verwerk je meestal in een nieuwe zin. Ten
slotte gebruik je ook minder passieve zinnen als je
spreekt. Je zegt eerder ‘Je kunt deze ziekte oplopen’ dan
‘Deze ziekte kan opgelopen worden’.
http://bit.ly/KnCVCM
http://bit.ly/KnCZlN

Indianentaal

5. Welk van deze woorden is een
persoonlijk voornaamwoord?
d. Wij.
‘Wij’ is, net als onder meer ‘ik’, ‘jullie’ en ‘u’, een persoon
lijk voornaamwoord. Volgens Everett kent het Pirahã
slechts drie van zulke woorden. Het bijzonderste aan de
taal is echter dat hij volgens Everett geen ‘recursie’ kent.
Dat betekent dat het niet mogelijk is om oneindig lange
zinnen te maken, zoals ‘Ik dacht dat hij dacht dat zij dacht
…’ Maar veel taalkundigen zijn ervan overtuigd dat dat in
elke taal moet kunnen en twijfelen dus aan Everetts
bevindingen.
http://bit.ly/Ld6Hcn
http://bit.ly/Ld6NRo

Sportzomer

6. Bij welke sport horen de termen ‘stoempen’, ‘koffiemolentje draaien’ en ‘linkeballen’?
d. Wielrennen.
‘Stoempen’ betekent ‘hard doorgaan’ en een renner is
aan het ‘koffiemolentje draaien’ als hij in een heel kleine
versnelling rijdt. ‘Linkeballen’ houdt in dat een wielren
ner heel tactisch rijdt: hij gaat zelf niet aan kop rijden,
maar profiteert van de inspanningen van zijn collega’s.
‘Link’ is Bargoens (boeventaal) voor ‘doortrapt, slecht’.
Het is hier gebruikt in een samenstelling met ‘bal’, net als

in ‘corpsbal’.
http://bit.ly/LfiwyL
http://bit.ly/LfiKGh

Een handig gebaar

7. Zullen Nederlandse doven iets met deze gadget
kunnen?
d. Nee, Amerikaanse doven gebaren in een andere taal
dan Nederlandse doven.
Net als bij gesproken taal is er niet één gebarentaal die
iedereen gebruikt. In de loop der tijd heeft elke dovenge
meenschap zijn eigen gebarentaal ontwikkeld, waardoor
er onder andere een Nederlandse, een Vlaamse, een
Engelse en een Amerikaanse gebarentaal bestaan. Die
talen hebben elk een eigen grammatica; gebarentaal is
dus geen woord-voor-woordvertaling van gesproken taal.
http://bit.ly/LfBqFT
http://bit.ly/LfBWnh

Stars and stripes

8. Welke blunder had Romney begaan?
c. Hij had ‘America’ verkeerd geschreven.
Romney had een speciale app uitgebracht waarmee je
slogans over foto’s kon plakken. Een van die slogans was
‘A better Amercia, I’m with Mitt’. Oeps! Overigens,
hoewel het Engels in de praktijk de nationale taal is in de
VS, kent het land geen officiële taal. Sommige staten
hebben het Engels wel als officiële taal vastgelegd. In
New Mexico en op Puerto Rico geldt het Spaans ook als
officiële taal.
http://bit.ly/K9uDd8
http://bit.ly/K9uFlj

Partners

Mede mogelijk dankzij

De Talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt
geschreven door De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis verstuurd naar de abonnees en daarnaast verspreid via www.taalstudio.nl,
www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio is volstrekt onafhankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product
zijn de Algemene Voorwaarden van de Taalstudio van toepassing.

