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#Trixit

Pieppiep

Bovenaan in de hitlijsten staat een
bijzonder nummer: ‘Het Kuikentje Piep’. In dit lied
worden veel onomatopeeën gebruikt: woorden die
klanknabootsingen zijn. Elke taal kent zo zijn eigen
klanknabootsingen. Zo zegt een bij in het Japans niet
‘zoemzoem’, maar ‘boomboom’.

Eind januari maakte koningin Beatrix bekend dat ze,
na 33 jaar regeren, afstand doet van de troon. 30 april
zal kroonprins Willem-Alexander het roer van haar
overnemen. Een ander woord voor ‘troonsafstand’ is
‘abdicatie’.

4. Welk dier zegt ‘bak bakbvagiir’ in het Arabisch?

1. Welk woord hoort niet in onderstaand rijtje thuis?

Carnaval

a. Abdicatie.
b. Abonnement.
c. Abortus.
d. Absentie.

Leugenaar

Hij heeft het jarenlang ontkend, maar gaf het vorige
maand toch toe in een interview met Oprah Winfrey:
Lance Armstrong gebruikte verboden middelen
tijdens zijn wielercarrière. Veel mensen denken
echter dat de wielrenner nog steeds niet de volledige
waarheid sprak bij Oprah.
2. Hoe kun je een leugenaar ontmaskeren?

a. Aan zijn lichaamstaal: nerveus.
b. Aan zijn stem: hoger en luider.
c. Aan zijn woordkeus: meer bijvoeglijke naamwoorden.
d. Niet: je weet het nooit helemaal zeker.

Dichter des Vaderlands

Sinds 2000 heeft Nederland een Dichter des Vaderlands, een ambassadeur voor de poëzie. De dichter
zet zich in voor de poëzie en schrijft enkele keren per
jaar een gedicht bij een bijzondere gebeurtenis. Eind
januari legde Ramsey Nasr na vier jaar deze functie
neer.
3. Wie is de nieuwe Dichter des Vaderlands?

a. Anne Vegter.
b. Ester Naomi Perquin.
c. H.H. ter Balkt.
d. Menno Wigman.

a. Een haan.
b. Een hond.
c. Een koe.
d. Een poes.

Afgelopen week werd er weer volop carnaval gevierd
in Nederland. Veel dorpen en steden hebben dan een
alternatieve plaatsnaam. Tilburg heet tijdelijk Kruikenstad, Eindhoven wordt Lampegat, Kerkrade heet
Kirchroa en Roermond Remunj.
5. Wat is het verschil tussen de Brabantse en Limburgse
plaatsnamen?

a. De Brabantse namen veranderen om de vijf jaar en
de Limburgse nooit.
b. De Brabantse namen zijn bedacht en de Limburgse
zijn dialectvormen.
c. De Brabantse namen zijn gegeven door de industrie
en de Limburgse door de kerk.
d. De Brabantse namen zijn veel ouder dan de
Limburgse.

Dubbelzinnig

Bijna viel begin deze maand een
bank om; de staat kon nog net
ingrijpen. Nee, niet zo’n bank om op
te zitten, maar om geld op te zetten. ‘Bank’ is een
dubbelzinnig woord: het heeft twee betekenissen.
Soms ontstaat de dubbelzinnigheid niet door de
woordbetekenis, maar door de zinsconstructie.
6. In welke krantenkop ontstaat de dubbelzinnigheid
door de zinsconstructie?

a. Aantal verkeersdoden door alcohol gehalveerd.
b. Nieuwe brug over Maas op losse schroeven.
c. Taxichauffeur zat achter het stuur.
d. Ziekenhuis gaat snijden in eigen personeel.

Voorlezen

2013 is het Jaar van het Voorlezen. Verschillende
organisaties organiseren het hele
jaar door activiteiten, zodat iedereen kan ervaren hoe leuk en
waardevol voorlezen is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die regelmatig voorgelezen krijgen, beter
presteren op het gebied van
woordenschat, spelling en tekstbegrip.
7. Welke voorleestip zal dit effect NIET vergroten?
a. Articuleer duidelijk.
b. Spreek met verschillende stemmetjes voor verschillende personages.
c. Stel vragen aan het kind over het verhaal.
d. Verwijs af en toe duidelijk naar de geschreven tekst.

Wie hoor ik?

‘Hoi, met mij!’ is vaak al genoeg om de spreker aan de
andere kant van de lijn te herkennen. De Nijmeegse
onderzoeker Attila Andics onderzocht welke aspecten
een rol spelen bij stemherkenning. Een belangrijke
aanwijzing is de lengte van de stembanden van de
spreker.
8. Wat bepaalt de lengte van de stembanden?

a. Hoe gevarieerd iemand spreekt.
b. Hoe hoog iemand spreekt.
c. Hoe luid iemand spreekt.
d. Hoe snel iemand spreekt.
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