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Taaltip: tekort en te kort 

In te kort zijn en te kort hebben wordt te kort in twee woorden geschreven. 

Bijvoorbeeld: ‘Die broek is te kort’, ‘Er is geld te kort’ en ‘We hebben vijf euro 

te kort’. 

 

Tekort is één woord als het een zelfstandig naamwoord is, zoals in een tekort 

aan vrijwilligers en het tekort op de begroting. Ook als tekort deel uitmaakt 

van het werkwoord tekortdoen, tekortkomen of tekortschieten is het één 

woord. Het is dus ‘Je doet haar tekort’ en ‘De regeling schiet tekort.’ In ons 

boek de Taal-top-100 geven we onder meer het voorbeeld ‘Studenten komen 

altijd geld tekort.’ 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Zijn taalregels meer verkeersregels of natuurwetten? (Trouw) 

 Dit najaar zijn er in Paradiso in Amsterdam drie lezingen over taal: ‘Taal 

in het Paradijs’. Leden van Onze Taal krijgen korting. (Verstegen & 

Stigter) 

 De stad Dschang was ooit een belangrijke plaats in Duits-Kameroen. Ze 

heeft daardoor een Duits klinkende naam en de plaatselijke taal, het 

Yemba, bevat nog altijd een aantal Duitse woorden. (Camer) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.trouw.nl/cultuur/zijn-taalregels-meer-verkeersregels-of-natuurwetten-~af64014b/
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://verstegenstigter.nl/kaartverkoop-winkel/kaartverkoop/item/taal-in-het-paradijs-1-peter-arno-coppen-2
http://www.camer.be/61135/11:1/cameroun-les-mots-allemands-de-la-langue-yemba-dschang-cameroun-cameroon.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Opinie 

Presentator Paul van Liempt: “Als ik me goed voorbereid, red ik me in het 

Engels, ook als dagvoorzitter, maar op de beste momenten (als je 

improviserend op je top kunt komen) laat mijn taalbeheersing me in de steek.” 

(RTLZ) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Voordat je echt kunt lezen, moeten verschillende hersengebieden eerst 

in staat zijn met elkaar te communiceren. (NEMO Kennislink) 

 De taalkundige Peter Alexander Kerkhof legt uit hoe het hebban-olla-

vogala-gedichtje precies in elkaar zit. (Peter Alexander Kerkhof) 

 

  

  

  

Winnaars wedstrijd ‘Maar zo heb ik het 
geleerd!’ 

 

  

 

Vroeger werkte de auteur bij Onze Taal, maar wat doet hij 

nu? In Taalpost 1943 ging de vraag over Wouter van 

Wingerden, die tegenwoordig ‘iets met taal doet’ (en onder 

meer het boek ‘Maar zo heb ik het geleerd!’ schreef).  

 

De winnaars van het boek zijn: Lore Aertsen, Jeanette 

Bleijenberg, Ruth Cornil, Stan Elst en Dick Klingens. Zij 

hebben hierover bericht gekregen. 

Lees meer over het boek 

 

 

 

 

  

  

https://www.rtlz.nl/opinie/column/paul-van-liempt/i-did-always-the-light-out
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-lezen-het-brein-verandert
https://www.youtube.com/watch?v=o3QYoHFlWYA
https://onzetaalwebwinkel.nl/maar-zo-heb-ik-het-geleerd
https://onzetaalwebwinkel.nl/maar-zo-heb-ik-het-geleerd


  

Nieuwe wedstrijd Dit staat er 

 

  

 

Robert-Henk Zuidinga heeft in Dit staat er dertig columns 

gebundeld die hij eerder publiceerde in de rubriek 

‘Literatuur en taal’ van het literaire tijdschrift Bzzlletin. We 

mogen drie exemplaren van het boek weggeven. Wilt u 

daarvoor in aanmerking komen? Beantwoord deze vraag: 

Zuidinga stelde onder meer twee bloemlezingen samen 

met literaire teksten over sport. Welk woord komt in de 

titel van beide bloemlezingen terug? Stuur uw antwoord in 

vóór 16 juli via dit formulier. 

Doe mee 

 

 

 

 

  

  

  

En verder 

 Wie wordt de Taalstaatmeester 2017? (NPO Radio 1) 

 Brasserie Iepereat maakt naam nog voordat ze geopend is. (Focus WTV) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Studentlidmaatschap Onze Taal 

https://onzetaalwebwinkel.nl/dit-staat-er
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpw7zFcgmq4s-1769-31200444-test-%7bencId%7d
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpw7zFcgmq4s-1769-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/wie-wordt-de-taalstaatmeester-van-2017
http://www.focus-wtv.be/nieuws/creatief-wansmakelijk-brasserie-iepereat-gaat-over-de-tongen
https://onzetaalwebwinkel.nl/dit-staat-er


 

  

 

Studenten kunnen met korting lid worden van 

Onze Taal. Als lid ontvang je het tijdschrift 

Onze Taal (op papier én digitaal) en krijg je 

gratis antwoord op je taalvragen. Handig als je 

een scriptie of essay moet schrijven. 

Bovendien krijg je als lid korting op onze 

trainingen (over spelling, grammatica, 

leestekens en zakelijk schrijven). 

 

Interesse in een studentlidmaatschap? 

 

Meld je dan nu aan als studentlid van Onze Taal. Dat kan al vanaf € 14,50. 

Meld je aan 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.  

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

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *  
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