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Brasil

Donderdag gaat het WK voetbal in
Brazilië van start. Veel vrienden en
collega’s hebben onderling
weddenschappen afgesloten over
de uitslagen van de wedstrijden.
1. Hoe heet zo’n weddenschap
over sportuitslagen?
a. Een WK-poel.
b. Een WK-pool.
c. Een WK-poul.
d. Een WK-poule.

Gaap

Vorige maand verbrak dj Giel Beelen het record
radiomaken, dat tot dan toe op 190 uur stond. Hij
presteerde het om pas te stoppen na 198 uur. Als je
heel vermoeid bent, merk je dat ook aan je spraak.
2. Wat is GEEN gevolg van vermoeidheid?
a. Je spreekt met een gevarieerdere toonhoogte.
b. Je spreekt met een lagere stem.
c. Je spreekt trager.
d. Je spreekt zachter.

Geldig gebaar

Vorige maand kondigde de PvdA aan een initiatiefwet te gaan schrijven om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch te erkennen. Tot nu toe staat er
in de Nederlandse wet niks over NGT.
3.
a.
b.
c.
d.

Wat zou juridische erkenning van NGT betekenen?
Het garandeert dat alle doven NGT leren.
Het geeft de dovengemeenschap meer aanzien.
Het voorkomt dat NGT uitsterft.
Het zorgt ervoor dat NGT een eindexamenvak
wordt.

Deze maand vindt het WK
hockey plaats in Den Haag. De
laatste jaren stond Nederland
hoog in de ranglijsten, maar in
de jaren zeventig blonk vooral India uit in hockey. India
is naast een sportief land ook in taalkundig opzicht
een bijzonder land.
4.
a.
b.
c.
d.

Waarom is India taalkundig bijzonder?
Bijna 80% van de bevolking is meertalig.
De taal heeft de grootste woordenschat ter wereld.
De taal kent geen figuurlijke betekenissen.
Er zijn relatief veel dovengemeenschappen.

De Zeeuwse kust

Elk jaar stellen luisteraars en kijkers van Omroep
Zeeland een Zeeuwse Top 40 samen. Dit jaar stonden
er minder liedjes in het Zeeuws in dan ooit. In het
Zeeuwse dialect wordt de h vaak niet uitgesproken:
‘uus’ (‘huis’) en ‘emel’ (‘hemel’). Toch hoor je in
sommige woorden wél een h aan het begin: ‘hooi’ en
‘hemeen’.
5.
a.
b.
c.
d.

Hoe is dit verschil te verklaren?
Als het woord uit het Vlaams komt, klinkt de ‘h’ wel.
De ‘g’ wordt als een ‘h’ uitgesproken.
Voor een korte klinker klinkt de ‘h’ wel.
Voor een lange klinker klinkt de ‘h’ wel.

Dictee

Begin juni werd bekend dat de schrijver Bart Chabot
dit jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal zal
schrijven, dat vlak voor kerst zal worden afgenomen.
Chabot kondigt aan dat hij het
anders zal doen dan zijn voorgangers.
6. Hoe zal hij het anders doen?
a. Hij zal geen onbegrijpelijke taal
gebruiken.
b. Hij zal het Dictee in het Haags
schrijven.
c. Hij zal naast spelfouten ook naar
taalfouten kijken.
d. Hij zal ook straattaal gebruiken.

Dodelijke meisjesnamen

Orkanen krijgen altijd een naam: afwisselend een
jongens- of een meisjesnaam. Elk jaar wordt hiervoor
een nieuwe namenlijst samengesteld. Uit onderzoek
blijkt dat orkanen met meisjesnamen gemiddeld meer
dodelijke slachtoffers maken.
7.
a.
b.
c.

Hoe verklaren de onderzoekers dit verschijnsel?
Dat is puur toeval.
De zwaarste orkanen krijgen een meisjesnaam.
Orkanen met meisjesnamen worden eerder onderschat.
d. Orkanen met meisjesnamen zijn minder voorspelbaar.

Bedreigde taal

De Mexicaanse taal Ayapaneco is bijna uitgestorven.
Alleen twee oude mannen spreken de taal nog - en zij
hebben ruzie met elkaar. Een telecombedrijf doet nu een
poging de taal te redden.
Het heeft een website over
de taal gebouwd en werkt
aan een taalschool.
8. Hoe blijft een bedreigde
taal het best behouden?
a. Als de overheid de taal
laat onderwijzen.
b. Als de taal is vastgelegd
in een woordenboek.
c. Als ouders de taal leren
aan hun kinderen.
d. Als volksliedjes in de taal gezongen worden.
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