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Taaltip: de bovenhand/overhand krijgen 

De bovenhand krijgen en de overhand krijgen komen allebei voor in de 

woordenboeken; beide uitdrukkingen betekenen ‘winnen, overheersen’. 

Bijvoorbeeld: ‘In de tweede helft kreeg Anderlecht steeds meer de 

bovenhand/overhand.’ 

 

Het is ook mogelijk om te spreken van de bovenhand/overhand hebben (‘de 

meeste invloed hebben, het grootste stempel op iets drukken’), zoals in ‘De 

bewolking heeft vandaag de bovenhand/overhand.’ 

 

In België wordt bovenhand wat vaker gebruikt dan in Nederland; Nederlanders 

kiezen eerder voor overhand. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Er zijn tal van online-hulpmiddelen om te helpen bij het schrijven in het 

Fries. Maar de meeste Friezen weten hier niets van. (Omrop Fryslân) 

 De Chinese overheid wil af van het ‘Chinglish’. (HLN) 

 Waarom schrijven we geen trema in alien, zoals in oliën? (Taaltelefoon) 

 Een strengere taaltest is te pijnlijk voor vluchtelingen in Australië. (The 

Guardian) 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.omropfryslan.nl/nijs/728086-fryske-taalhelpmiddels-binne-fierstente-unbekend
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3191603/2017/06/25/China-s-Chinglish-wordt-echt-Engels.dhtml
https://taaltelefoon.be/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/26/a-tougher-language-test-would-punish-women-like-my-mother-who-have-lost-everything
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/26/a-tougher-language-test-would-punish-women-like-my-mother-who-have-lost-everything
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Arts-onderzoeker Janna de Boer legt uit waarom taal belangrijk is voor 

hoe je denkt en wie je bent. (Kennislink) 

 De ie in bier is langer dan die in biet. Maar de ie in Ier is ook kort – 

althans in het Afrikaans. (Neerlandistiek) 

 De taalkundige Walt Wolfram maakte een film over de taal van Afro-

Amerikanen. (NCSU) 

 

  

  

  

En verder 

 Het onzorgvuldige taalgebruik van de Duitse lutheranen tast ook de 

taalerfenis van Maarten Luther aan, vindt de Verein Deutsche Sprache. 

(Kerknet) 

 In Eede gaat de dicteestrijd tussen Nederland en Vlaanderen 

onverdroten voort. (BN DeStem) 

 Voor wie zin heeft zijn kennis van de officiële tussen-n-regels te 

testen: Onze Taal heeft een uitdagende quiz gemaakt, met maar liefst 

vijftig opgaven. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

DeTaal-top-100  

https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/wat-je-zegt-ben-je-zelf
https://www.youtube.com/watch?v=wHYxQUtmAnk
https://web.ncsu.edu/accolades-magazine/2017/05/24/talking-black-in-america/
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/vereniging-duitse-taal-kritisch-voor-taalgebruik-lutheranen
http://www.bndestem.nl/zeeland/dicteestrijd-nederland-en-belgie-gaat-door-philip-freriks-was-te-duur~a2a3fa97/
https://www.onlineexambuilder.com/nl/de-tussen-n-test/exam-70164
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal


 

  

 

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en 

duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen over 

het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, 

grammatica, woordkeuze en leestekens. Ook wordt 

aandacht besteed aan de schrijfwijze van getallen, 

aardrijkskundige namen en de aanhef en afsluiting van 

mails en brieven. Het boek bevat verder enkele handige 

lijsten, bijvoorbeeld met vaste combinaties als te allen 

tijde en werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 kost € 19,90. 

> Bestel nu een exemplaar. 

 

Uitnodiging voor de boekpresentatie 

Op 29 juni om 19.00 uur vindt de boekpresentatie van de Taal-top-100 plaats 

bij boekhandel Paagman in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om deze 

presentatie bij te wonen.  

Live-uitzending via Facebook 

Als u niet kunt komen, maar wel graag de boekpresentatie wilt volgen, dan kan 

dat; we zenden deze namelijk ook live uit via onze Facebookpagina.  

U kunt alvast het aankondigingsfilmpje bekijken.  

Meld u aan voor de boekpresentatie 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

 

  

  

http://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
http://www.paagman.nl/agenda/onze-taal
https://www.facebook.com/onzetaal/videos/1325735180829154/
https://www.paagman.nl/agenda/onze-taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
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http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

