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Taaltip: reikhalzend/halsreikend 
 

  

Je kunt zowel reikhalzend als halsreikend uitkijken naar de vakantie. Reikhalzend is wat 

gebruikelijker; dit woord is ook een stuk ouder dan  halsreikend. 

 

Voor sommige mensen is de betekenis van  reikhalzend iets sterker: als je reikhalzend uitkijkt naar 

de vakantie, verlang je daar hevig naar. Halsreikend heeft iets meer de bijbetekenis ‘nieuwsgierig’: 

‘We kijken halsreikend uit naar de finale.’ 

 

Meer hierover is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 

Meer taalkwesties op 
de site van Onze Taal 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Taalkundige Mark Dingemanse wint een Heineken Young Scientists Award. (Onze Taal) 

  >> Polly Jean Hollanders (17) wint de allereerste Olympiade Nederlands. (VRT) 

 >> Hoe ontcijfer je een boodschap in een onbekende taal? (Nu.nl) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/halsreikend-reikhalzend
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalkundige-mark-dingemanse-wint-heineken-young-scientist-award
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/25/olympiade-nederlands-winnaar/
https://www.nu.nl/wetenschap/6060798/hoe-ontcijfer-je-een-boodschap-in-een-onbekende-taal.html
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Zomerschool 

Groot Dictee 
 

  

De Zomerschool Groot Dictee 2020 

bereidt u voor op het Groot Dictee der 

Nederlandse Taal, dat in november 

plaatsvindt. 

 

Tot eind augustus is er elke week een 

nieuwe dicteequiz, die u thuis kunt 

invullen. Daarin staat steeds een ander 

spellingonderwerp centraal. En elke 

zaterdag neemt een van de taaladviseurs 

van Onze Taal met Frits Spits de grootste 

instinkers door in de radio-uitzending van 

De Taalstaat (11.00-13.00 uur, NPO 

Radio 1). 

 

De eerste dicteequiz staat al online. 
  

 

 Oefen uw spelling 

  

 

 

 

 Naams- en stemveranderingen 
 

  

>> De universiteit van Princeton schrapt ‘Woodrow Wilson’ uit de naam van een opleidingsinstituut. 

(Het Laatste Nieuws) 

 >> L’Oréal schrapt termen als ‘zuiver’, ‘wit’ en ‘licht’ om witmakende huidcrèmes aan de man te 

brengen. (De Morgen) 

  >> David Lee Roth zou zich nu David L. Roth of El Roth laten noemen. (de Volkskrant) 

  

>> Bij The Simpsons zullen witte stemacteurs niet langer de stemmen van gekleurde personages 

inspreken. (NOS) 
  

  

 

Woorden van drank 
 

  >> Ook Plantation Rum verandert van naam. (Neat Pour) 

  >> Whisky proeven is een flinke portie bluf in de mond nemen. (AD) 

  >> Wijnspecialisten spreken een andere taal. (Engelstalig filmpje; Sabrina Cruz) 
  

 

 

Herhaling oproep: help de wetenschap!  

 

  

In ons taalgebied bestaat veel variatie in woordvormen: stommerd, stommerik en stommeling 

worden door elkaar gebruikt, evenals selderie, selderij en selder, behulpzaam en behulpelijk, godin 

en godes, enz. Maar welke vormen waar worden gebruikt, is nog niet systematisch onderzocht. 

 

Daarom wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, om hier beter inzicht in te krijgen. Hoe meer 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zomerschool-groot-dictee-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zomerschool-groot-dictee-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zomerschool-groot-dictee-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zomerschool-groot-dictee-2020
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vermaarde-unief-princeton-schrapt-naam-oud-president-woodrow-wilson-wegens-racisme~a8e430e9/
https://www.demorgen.be/nieuws/ook-l-oreal-gaat-witmakende-huidcreme-anders-promoten~bb96b023/
https://www.mercurynews.com/2020/06/25/van-halen-legend-david-lee-roth-announces-hes-changed-his-name/
https://nos.nl/artikel/2338684-simpsons-schrappen-stereotiepe-stemmetjes.html
https://neatpour.com/2020/06/plantation-rum-to-change-name/
https://www.ad.nl/koken-en-eten/zo-bluf-je-jezelf-de-whiskywereld-in~af9c8035/
https://www.youtube.com/watch?v=ELo8dfmfXr4
https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/stommerd-stommeling-stommerik-help-mee-met-het-in-kaart-brengen-van-verschillen-in-afleidingen/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/stommerd-stommeling-stommerik-help-mee-met-het-in-kaart-brengen-van-verschillen-in-afleidingen/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zomerschool-groot-dictee-2020


mensen de lijst invullen, hoe beter. 

 

Er waren vorige week technische problemen met de vragenlijst; vandaar deze herhaalde oproep. 
  

 

 Naar de vragenlijst 

  

 

 

  

 

  

 Taalpost in de 

zomermaanden 
 

  

 

In de maanden juli en augustus wordt 

Taalpost één keer per week verstuurd. 

Niet op dinsdag of donderdag, maar op 

woensdag. 

 

De eerstvolgende aflevering verschijnt op 

8 juli. 
 

 

  

 

 

 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Vaktaal 

 

 

  

‘Apps appen met een app’, ‘Elfmeter, 

strafschop of penalty’, ‘Kaas uit van die 

plastiekjes’, ‘Geen roodborstje maar 

roodborst?’, ‘Wil je koffie of thee?’ (‘Ja!’ 

zegt de wiskundige), ‘Yu di Kòrsou’ … 

  

Golfers en juristen, wetenschappers en 

zeilers, voetballers en wiskundigen, 

muziekkenners en vogelliefhebbers – 

iedereen gebruikt vaktermen, bewust of 

onbewust. Het is nu eenmaal vaak 

onbegonnen werk om over dingen te 

praten waarvoor je geen naam hebt. 

 

Welke relatie hebben bekende vertellers 

als Kristien Hemmerechts, Ionica Smeets, 

Hans Dorrestijn en Jean Paul Van 

Bendegem met vaktaal? Ze gaan daar, 

samen met nog zesentwintig andere 

bekende Nederlanders en Vlamingen, op 

onderhoudende wijze op in in de bundel 

Vaktaal. 

 

Prijs: € 14,99. 
  

https://www.neerlandistiek.nl/2020/06/stommerd-stommeling-stommerik-help-mee-met-het-in-kaart-brengen-van-verschillen-in-afleidingen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal


 

 Bestel direct 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Hoe zat het ook alweer met 

‘op vakantie’ en ‘met vakantie’? 

Zie de website van Onze Taal: 

www.onzetaal.nl/vakantie. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taaltips, 

taalnieuws, taalkronkels 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week (in juli en augustus één keer per week) het belangrijkste 

taalnieuws. 

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