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Taaltip: tennister / tennisster 
 

  

De vrouwelijke vorm van tennisser is tennisster, met twee s’en. Het achtervoegsel -ster komt achter 

de ik-vorm van het werkwoord: naaister, medewerkster, speelster, enzovoort. Soms eindigt die 

vorm zelf al op een s, zoals bij fiets(en), schaats(en) en tennis(sen). Als je hier -ster achter 

zet, staan er dus twee s’en: fietsster, schaatsster, tennisster. 

 

Persoonsaanduidingen op -ster zijn soms dubbelzinnig. Een tennisster kan immers ook een ster 

(‘beroemdheid, uitblinker’) in het tennis zijn – vergelijk een woord als musicalster – en kan dan 

zowel een man als een vrouw aanduiden. Meestal zal de context uitwijzen wat bedoeld is. In 

gesproken taal is er overigens een verschil hoorbaar tussen de ene tennisster en de andere. 

 

Je kunt een vrouwelijke tennisser trouwens ook gewoon tennisser noemen, maar bij aanduidingen 

van sporters is het gebruikelijker om de vrouwelijke variant te gebruiken. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden in de mode 
 

  

>> Towelkini. (Taalbank) 

  

>> Jeado. (Metro) 

  

>> Paljas. (Het Laatste Nieuws en Kleir) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/fietster-fietsster/
https://www.taalbank.nl/2019/05/27/towelkini/
https://nl.metrotime.be/2019/05/20/must-read/na-de-janties-zijn-nu-ook-jeados-een-ding/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-drol-uitspraak-de-wever-over-vlaams-belang-leidt-tot-clash-in-voorzittersdebat-paljas~a039f15c/
https://www.kleirantwerp.be/collections/t-shirts/products/t-shirt-paljas-groen-mannen
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Hoe klinkt de eerste 

genderneutrale 
stem? 

 

  

Steeds meer apparaten zijn uitgerust 

met virtuele spraakassistenten, die 

gebruikmaken van kunstmatige 

intelligentie. De Unesco lanceert nu een 

reeks voorstellen om te komen tot meer 

gendergelijkheid in zulke toepassingen. 

Zowel het taalgebruik als de stem moet zo 

genderneutraal mogelijk zijn. 

 

Ondertussen is de eerste genderneutrale 

stem gecreëerd. 
 

 

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Gertjan Postma werpt met zijn grammatica van het Pommers nieuw licht op de kennis van het 

West-Germaans. (Meertens Instituut) 

  

>> Hoerejacht in Enkhuizen is de opvallendste straatnaam van Nederland, volgens luisteraars van 

de Coen en Sandershow. (Noordhollands Dagblad) 

  

>> Het Expertisecentrum Literair Vertalen roept in een nieuw pleidooi op tot actie voor de 

vertaalsector. (Taalunieversum)  

  

>> Arne en Carlos praten over Noorse breitermen. (Arne & Carlos (YouTube)) 
  

  

  

 

Winnaars wedstrijd Vos 8 
 

  

In Taalpost 2112 nodigden we u uit mee te doen aan een wedstrijd voor het boek Vos 8. Een 

furhaal van George Saunders. De winnaars zijn Marit van den Heuy, Anneke Chin-A-Fat, J.H. Oldert, 

Jettie Vonder Oost en Hans Hamburg. Veel leesplezier! 
  

  
 

 

https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/gendervooroordelen-in-artificiele-intelligentie-wegwerken
https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/gendervooroordelen-in-artificiele-intelligentie-wegwerken
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190522_04418723?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.onemorething.nl/2019/05/q-genderneutrale-assistent/
https://www.onemorething.nl/2019/05/q-genderneutrale-assistent/
http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/uitgelicht/145958-pommers-werpt-nieuw-licht-op-west-germaanse-taalfamilie
https://buff.ly/2X9kp8n
http://taalunieversum.org/nieuws/7093/vertaalsector_onder_druk
https://www.youtube.com/watch?v=Yz0H3wN5Rms


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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