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Taaltip: We zoeken nieuwe 
sponsors/sponsoren 

Zowel sponsors als sponsoren is juist als meervoud van sponsor. De 

meervoudsvorm sponsors is het oudst; de afgelopen decennia is daarnaast 

sponsoren gangbaar geworden. Dat is in lijn met andere woorden op -or die 

een Latijnse oorsprong hebben. In ons boek de Taal-top-100 staan 

voorbeelden als donors/donoren, gladiators/gladiatoren en motors/motoren. 

 

Bij de vormen op -oren verschuift de klemtoon naar de meervoudsuitgang. 

Vaak zijn deze meervouden wat formeler. Zo komen sponsoren en professoren 

relatief vaak voor in officiële contexten. Een vergelijkbaar onderscheid is 

overigens te zien bij van oorsprong Nederlandse woorden: ook 

meervoudsvormen als wortelen, meubelen en Delftenaren komen formeler over 

dan de alternatieven wortels, meubels en Delftenaars. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Tot 15 augustus kunt u teksten insturen voor ‘PrinsjesRede 2017’, de 

landelijke speechschrijfwedstrijd van het Prinsjesfestival. 

(Prinsjesfestival) 

 Mathias De Clercq, waarnemend burgemeester van de stad Gent, moet 

een cursus Gents volgen. (Het Nieuwsblad) 

 Op een smartphone is de autocorrectie gemakkelijk in te stellen voor 

meerdere talen. (Clickx) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://prinsjesfestival.nl/speechwedstrijd-prinsjesrede-2017/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170717_02975603
http://www.clickx.be/apple/170830/stel-autocorrectie-op-je-smartphone-voor-meerdere-talen/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Opinie 

 Een nieuw verkeersbord in het Haags valt niet in de smaak bij het 

Haagse Taalinstituut. (AD) 

 Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) stelt in een open brief dat 

de meertaligheid ver te zoeken is bij het culturele 

samenwerkingsverband ‘We the North’ in Friesland, Groningen en 

Drenthe. (Leeuwarder Courant en EBLT) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Tweehonderd jaar na haar dood laat computeronderzoek zien waarom 

het werk van de Engelse romanschrijfster Jane Austen nog altijd prima 

leesbaar is. (The New York Times) 

 

  

  

  

Winnaars wedstrijd Dit staat er 

 

  

 

Robert-Henk Zuidinga stelde onder meer twee 

bloemlezingen samen met literaire teksten over sport. 

Welk woord komt in de titel van beide bloemlezingen 

terug? Zo luidde de vraag in Taalpost 1946. Het juiste 

antwoord is kop (Op kop en Van kop af!). 

 

De drie winnaars van Dit staat er zijn: F.P. Brouwer, 

Harry Zwart en Gretha Donker. Zij hebben hierover 

bericht gekregen. 

Lees meer over het boek 

 
 

 

  

  

http://www.ad.nl/den-haag/bral-geen-haags~a798f09e/
http://www.lc.nl/friesland/Taalbureau-mist-meertaligheid-bij-We-the-North-22365078.html
http://www.eblt.nl/we-the-north-meertaoligheid-heurt-bij-het-dna-van-fryslan-grunning-en-drenthe/
https://www.nytimes.com/2017/07/06/upshot/the-word-choices-that-explain-why-jane-austen-endures.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/dit-staat-er
https://onzetaalwebwinkel.nl/dit-staat-er


  

Nieuwe wedstrijd Meester Mark rekent het 
goed 

 

  

 

Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark, 

verzamelt op zijn Facebook- en Instagrampagina’s de 

leukste kinderlogica uit de klaslokalen. In Meester Mark 

rekent het goed staan de beste voorbeelden die hij de 

afgelopen jaren vond. We mogen vijf exemplaren van dit 

amusante boek weggeven. Wilt u daarvoor in 

aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: 

waarom was Mark van der Werf al op jonge leeftijd 

vertrouwd met het begrip ochtendhumeur? Stuur uw 

antwoord in vóór 1 augustus via dit formulier. 

Doe mee 

 
 

 

  

  

  

En verder 

 Omdat haar stembanden overbelast zijn, communiceert zangeres Adele 

in gebarentaal. (Marie Claire) 

 Dankzij de paradoxale kracht van taal is het in literatuur mogelijk door 

woorden stilte te creëren. (Vlogboek) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

De nieuwe Onze Taal 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpJDYPnphu4x-1788-31200444-test-%7bencId%7d
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpJDYPnphu4x-1788-31200444-test-%7bencId%7d
http://www.marieclaire.co.uk/news/celebrity-news/adele-using-sign-language-523401
https://www.youtube.com/watch?v=RhL1VxkeH24
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/juli-augustus-2017/
https://onzetaalwebwinkel.nl/meester-mark-rekent-het-goed


 

  

 

Poëzie kun je natuurlijk vinden in dichtbundels, maar 

je kunt er ook voor naar buiten. Want overal in 

Nederland zijn gedichten aangebracht: op muren, 

bruggen en zelfs in het bos. Literatuurwetenschapper 

Kila van der Starre doet onderzoek naar deze 

straatpoëzie, en Janna Reinsma interviewde haar voor 

het zomernummer van Onze Taal.  

 

In dat nummer verder een stuk van Jacco Snoeijer over 

de typische kenmerken van ingezonden brieven in 

kranten en tijdschriften, een verslag van Riemer 

Reinsma van zijn reis naar Noordwest-Frankrijk, waar het Nederlands ooit de 

voertaal was, en een korte terugblik op 26 jaar Groot Dictee. En nog veel 

meer.  

 

Interesse in dit nummer en nog geen lid van Onze Taal? 

Neem dan nu een proefabonnement; dat kan al vanaf € 19,75. 

Dit nummer van Onze Taal is ook los te koop voor € 6,-. 

Neem een proefabonnement 

 
 

 

  

  

  

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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Nieuwsbrief 

Contact 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/proefabonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/juli-augustusnummer-2017-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/proefabonnement
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/juli-augustus-2017/
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https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

