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Taaltip: Costaricaan/Costa-Ricaan/Costa Ricaan 
 

  

Omdat de naam Costa Rica met een spatie is, schrijf je ook de inwonernaam en het bijvoeglijk 

naamwoord van dat land met een spatie: Costa Ricaan, Costa Ricaans, Costa Ricaanse. 

 

Op dezelfde manier zijn bijvoorbeeld van Sri Lanka de vormen Sri Lankaan en Sri Lankaans(e) 

afgeleid, en van New York de aanduidingen New Yorker en New Yorks(e). 

 

Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalweetjes 
 

  >> ‘Alle hens aan dek’ komt uit de zeevaart. (Historiek) 

  

>> De ‘kers’ in ‘waterkers’ verwijst naar het oude Germaanse woord ‘krasse’, dat ‘lekkernij’ 

betekent. (Leeuwarder Courant) 

 >> De beginklanken gn- en fn- komen nauwelijks voor in Nederlandse woorden. (De Taalstaat) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Archeologen hebben een vergeten oud koninkrijk ontdekt dankzij inscripties in het Luwisch op 

een grote steen. (VRT NWS) 

 >> Het is steeds moeilijker om in Suriname een goede logopedist te vinden. (DBS) 

  >> Een spoedarts speelt voor tolk tijdens een persconferentie van de burgemeester in Aalst. (Zita) 
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Neerlandistiek- 

dagen in Leiden 
 

  

Op 7 maart vindt in Leiden de publieksdag 

van de Neerlandistiekdagen plaats. Die 

dag staat in het teken van onder meer 

klimaattaal, dialogen in de 

gezondheidszorg, jeugdcultuur en hiphop. 

 

Er zijn workshops, lezingen, rondleidingen 

én er is een live-uitzending van De 

Taalstaat. 

 

Bekijk hier het volledige programma van 

die dag. 
 

 

 

 Naar het programma 

  

 

 

 

 

  

 

Olympiade 

Nederlands 
 

  

Wilt u net als middelbare scholieren uit 

Nederland en Vlaanderen zien hoe ver u 

komt met het maken van de opgaven van 

de voorronde van de Olympiade 

Nederlands? 

 

Op de website van deze wedstrijd kunt 

u uw vaardigheden testen. 
 

 

 

 Naar de puzzels 
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Advertentie 

Taalboekenpakket 
 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk.  

 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de 

boeken Grammatica, Leestekens en 

Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u 

de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!  

 

Meer informatie in de webwinkel.  
 

 

 
 

 Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Dichter Ingmar Heytze in zijn column, 
deze maand in Onze Taal: 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  

 

 

 Over Taalpost 
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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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