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Aanvalluh!

Het EK voetbal in Polen en Oekraïne is begonnen; de
eerste wedstrijden zitten er alweer op. Veel vrienden en
collega’s sluiten onderling weddenschappen af over de
uitslagen van de wedstrijden.

1. Hoe heet zo’n weddenschap
over de wedstrijduitslagen?
a. Een EK-poel.
b. Een EK-pool.
c. Een EK-poul.
d. Een EK-poule.

Eet smakelijk!

Het Stadsmuseum Tilburg heeft 2012
uitgeroepen tot het Jaar van het Tilburgs
Dialect. Als onderdeel hiervan onderzoekt het
museum welke Tilburgse woorden jongeren
uit die stad gebruiken in het dagelijks leven.
Een bekend Tilburgs gerecht is ‘sloaj meej
aaj, meej jèùn, meej èèrepel’.

2. Wat betekent ‘sloaj meej aaj, meej jèùn, meej
èèrepel’?
a. Sla met ei, met ui, met aardappel.
b. Sla met ei, met azijn, met aardappel.
c. Sla met ui, met azijn, met aardappel.
d. Sla met ui, met ei, met aardappel.

Leesproblemen

Jonge kinderen met dyslexie
kunnen beter herhalen wat goed
gaat, dan focussen op wat fout
gaat. Dat blijkt uit onderzoek van
Esther Steenbeek-Planting, een
Nijmeegse wetenschapper. Op die manier verhogen de
kinderen hun leessnelheid en blijven ze beter bij op
school. Later kunnen ze dan alsnog werken aan woorden
die ze vaak verkeerd lezen.

3. Wat is de oorzaak van dyslexie?
a. D yslectici denken in beelden en kunnen deze niet aan
letters koppelen.

b. D yslectici hebben moeite met de koppeling van
klanken aan letters.
c. D yslectici hebben moeite om kleine lettertjes uit elkaar
te houden.
d. D yslectici hebben problemen met leren en hebben
dingen minder snel door.

Het laatste nieuws

Eind mei heeft het NOS
Journaal een verjongingskuur
ondergaan. Het decor en de leader zijn vernieuwd.
Daarnaast zal de nieuwslezer ook regelmatig staand
presenteren en meer spreektaal gebruiken. Het journaal
hoopt zo meer jonge kijkers aan zich te binden.

4. Welke stelling is NIET waar?
a. Spreektaal bevat meer beeldspraak dan schrijftaal.
b. Spreektaal bevat minder bijzinnen dan schrijftaal.
c. Spreektaal bevat minder formele woorden dan
schrijftaal.
d. Spreektaal bevat minder lijdende (passieve) zinnen
dan schrijftaal.

Indianentaal
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taal / talen / taalwetenschap

In mei bracht de taalkundige Dan
Everett een bezoek aan Nederland. Hij
deed onderzoek naar het Pirahã, de taal
van een kleine indianenstam uit het
Amazonegebied. Volgens hem kent
deze taal geen telwoorden, geen namen
voor kleuren en slechts drie persoonlijke voornaamwoorden.

5. Welk van deze woorden is een persoonlijk voor
naamwoord?
a. Die.
b. Lisa.
c. Mijn.
d. Wij.

Een handig gebaar

Amerikaanse studenten hebben een apparaatje ontwikkeld dat gebarentaal herkent en vertaalt naar gesproken
taal. Ze hopen dat
dankzij deze gadget
doven en niet-doven
makkelijker met elkaar
kunnen communiceren.

7. Zullen Nederlandse doven iets met deze gadget
kunnen?
a. Ja, maar alleen als er typisch Nederlandse gebaren aan
de software toegevoegd worden.
b. Ja, Amerikaanse doven gebaren precies hetzelfde als
Nederlandse doven.
c. Nee, Amerikaanse doven gebaren groter (met meer
nadruk), beter zichtbaar voor een camera.
d. Nee, Amerikaanse doven gebaren in een andere taal
dan Nederlandse doven.

Stars and stripes

Nederland is niet het enige land dat zich opmaakt voor
verkiezingen. Amerika houdt in november presidents
verkiezingen. De zittende
president Barack Obama neemt
het op tegen Mitt Romney, de
Republikeinse kandidaat.
Romney beging eind mei een
flinke blunder die breed werd
uitgemeten in de media.

8. Welke blunder had Romney begaan?
a. Hij beweerde dat Spaans een officiële taal was in
Amerika.
b. Hij dacht dat George Bush de zittende president was.
c. Hij had ‘America’ verkeerd geschreven.
d. Hij las voor uit de speech van Obama.

Sportzomer

Er staat ons een drukke sportzomer te
wachten, met naast het EK voetbal ook
nog de Olympische Spelen, de Tour de
France en Wimbledon. Elke sport kent
zijn eigen vaktermen.

6. Bij welke sport horen de termen ‘stoempen’, ‘koffie
molentje draaien’ en ‘linkeballen’?
a. Atletiek.
b. Tennis.
c. Voetbal.
d. Wielrennen.

Partners

Mede mogelijk dankzij

