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Taaltip: WK Voetbal / WK voetbal / WK-
voetbal 

De juiste schrijfwijze is het WK voetbal. In het voluit geschreven het 

wereldkampioenschap voetbal staan geen hoofdletters: het gaat niet om een 

naam maar om gewone, beschrijvende woorden. De afkorting WK is wel 

ingeburgerd met hoofdletters. Ook in dat geval komt voetbal (met een kleine 

letter) er als los woord achter, zonder streepje. 

 

Als de woordgroep WK voetbal wordt gebruikt in een samenstelling, komt er 

wel een streepje na WK: WK-voetbalgekte, WK-voetbaldeelnemers, WK-

voetballogo. 

 

De combinatie WK-voetbal ís overigens wel mogelijk, maar heeft een andere 

betekenis, namelijk ‘een soort/type voetbal’; dat kan de bal zelf zijn of een 

manier van voetballen. De klemtoon ligt dan op de K van WK, en niet op 

voetbal. Enkele voorbeelden:  

 De Telstar 18 is de officiële WK-voetbal van het toernooi van 2018. 

 De wedstrijd Portugal-Spanje leverde spectaculair WK-voetbal op. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Overheid 

 Nederlandse parlementariërs beweren soms dat ze iets ‘op z’n 

Amsterdams’ of ‘op z’n Rotterdams’ zeggen. Wat bedoelen ze daarmee? 

(Siemon Reker) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://siemonreker.nl/2018/06/11/op-zn-amsterdams-en-rotterdams-volgens-parlementariers/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Een jaar na de installatie van een taaltest voor Belgische (federale) 

ambtenaren, is slechts 20% geslaagd. (Le vif) 

 “Donald Trump heeft woorden tot wapens gemaakt. En hij wint zo de 

oorlog.” (The Guardian) 

 

  

  

  

D, t en dt 

 De ‘d/t-regels’ (de regels voor werkwoordspelling) gaan volgens 

schrijfster Kristien Hemmerechts verdwijnen uit het onderwijs, en dat is 

niet erg. (De Standaard) 

 Ruud Hendrickx, taaladviseur bij de VRT, ziet nog wel een toekomst 

voor de d/t-regels. (Radio 1) 

 “Schooljuf” Kristien Hemmerechts “minacht de Nederlandse taal.” (De 

Dagelijkse Standaard) 

 De simpelste oplossing voor alle problemen rondom d, t en dt? “Er 

minder aan tillen.” (De Standaard) 

 “Dat een schrijfster pleit voor het slopen van de taal lijkt bizar, maar 

misschien niet als ze Kristien Hemmerechts heet.” (Doorbraak) 

 Quiz: hoe goed kent u de d/t-regels? (VRT) 

 

  

  

  

En verder 

 De taal van kinderboeken wordt steeds simplistischer, vindt 

kinderboekenschrijfster Geraldine McCaughrean. (Independent)  

 Uitleg voor Britten die tijdens het WK ineens met allerlei exotische 

zaken worden geconfronteerd: wat is dat Flemish nu weer? (The Sun) 

 Waarom zie je in opschriften en op aanplakborden zo vaak bevelen in 

de onbepaalde wijs (‘Niets aanplakken!’)? (Neerlandistiek) 

 

  

  

http://www.levif.be/actualite/belgique/moins-de-la-moitie-des-hauts-fonctionnaires-reussissent-le-test-de-langue/article-normal-854499.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/13/how-to-report-trump-media-manipulation-language
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180617_03566235?_section=60728327&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avondupdate&adh_i=b11120655e9cec4d65955885510a8fbc&imai=&M_BT=193712356315
https://radio1.be/gaat-de-dt-regel-verdwijnen
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/weg-met-onze-taal-schooljuf-vindt-dat-kinderen-juiste-toepassing-van-de-dt-regel-niet-meer-hoeven-te-leren/
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/weg-met-onze-taal-schooljuf-vindt-dat-kinderen-juiste-toepassing-van-de-dt-regel-niet-meer-hoeven-te-leren/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180617_03567149?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://doorbraak.be/hemmerechts-nederlands/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/18/dt-quiz/
https://www.independent.ie/entertainment/british-prizewinning-author-slams-dumbing-down-of-language-in-childrens-books-37022860.html
https://www.thesun.co.uk/world-cup-2018/6553594/belgium-two-languages-flemish-national-anthem-world-cup-population/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/onpersoonlijke-bevelen


  

advertentie 
Meertaligheid in het Amsterdamse onderwijs: 
van voorschool tot universiteit 
Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Amsterdam 

 

 

  

Op woensdagmiddag 27 juni 

organiseren MIME, de Universiteit van 

Amsterdam en Studio Taalwetenschap 

een bijeenkomst, waarvoor u van harte 

wordt uitgenodigd.  

Deelname is gratis; aanmelden is een 

vereiste. 

 

 

 

Het beleidsdossier van het Europese MIME-project, Mobility and Inclusion in a 

Multilingual Europe (www.mime-project.org), wordt deze zomer afgerond. 

Daarmee komt ook een einde aan de reeks expertmeetings meertaligheid in 

het basis- en voortgezet onderwijs, die de MIME-partners aan de Universiteit 

van Amsterdam samen met Studio Taalwetenschap hebben georganiseerd. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden de eindresultaten en toekomstplannen 

gepresenteerd. Belangstellenden en professionals zijn van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn en zich aan te sluiten bij het Netwerk Onderwijs en 

Meertaligheid in Amsterdam (en omstreken), NOMinA, ter aanbieding aan de 

nieuwe wethouder van Onderwijs en Inburgering van de gemeente Amsterdam. 

Meertaligheid in het onderwijs raakt het gehele traject: van de thuistalen op de 

voorschool tot het Engels in het wetenschappelijk onderwijs. 

Meer informatie / Aanmelden 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 

 

  

  

http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.mime-project.org/
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
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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
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
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http://spellingsite.nu/
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https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

