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Taaltip: een warme(,) zonnige dag 
 

  

In een warme, zonnige dag kan het best een komma staan. Daarmee wordt duidelijk dat de 

woorden warme en zonnige elk afzonderlijk iets zeggen over dag. Ze zouden ook in omgekeerde 

volgorde kunnen staan: een zonnige, warme dag. 

 

Vergelijkbaar zijn een zware, vermoeiende dag en een leuke, uitdagende baan. 

 

In bijvoorbeeld de jaarlijkse open dag staat geen komma. Jaarlijkse zegt hier namelijk iets over 

open dag als geheel. Jaarlijkse en open kunnen dus niet verwisseld worden. Andere voorbeelden: de 

eerste zomerse dag, een echte hoge piet. 

 

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Nieuw: identiteitsfraude met opgenomen stem. (Politie) 

  >> Canadese brouwerij verontschuldigt zich voor schaamhaarbier. (AD) 

 >> NASA gebruikt geen discriminerende namen meer voor hemelobjecten. (Nu.nl) 

 >> Belgische bank vertaalt app naar het Antwerps, Sint-Truidens en West-Vlaams. (Het Laatste 

Nieuws) 
  

 

 Dierenrubriek 
 

  >> Opvallende vertaling van ‘kip zonder kop’ door gebarentolk Corline Koolhof. (AD) 

 >> Over de hopeloosheid van de hennen en de hunnen. (VRT Taal) 
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>> Honden kunnen niet praten en toch reageert hun brein op uitgesproken woorden. Dat duidt erop 

dat de menselijke taal diepe evolutionaire wortels heeft. (National Geographic) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

C of k 
 

  

Ziedaar de zevende quiz van de 

Zomerschool Groot Dictee! 

 

Bent u te foppen met c’s en k’s? Doe de ‘c 

of k’-quiz! 
 

 

 

 
Doe de quiz 

  

 

 

 

 Engels 
 

  >> Bedenkingen bij het Engels als wereldwijde onderwijstaal. (The Conversation) 

 >> Is Engels echt zo gemakkelijk om te schrijven? Doe de spellingquiz. (Yahoo! News) 

  

>> Uitbundige reclame voor een openbare bibliotheek: Curbside Larry in actie. (Harris County 

Public Library en Texas Monthly) 
  

  

 

Tot slot 
 

  

>> Er worden oortjes ontwikkeld die technologie bevatten waardoor je snel talen zou kunnen leren. 

(Mail Online) 

  

>> De tv-presentator Sean Hannity verwijdert een Latijns motto van de cover van zijn boek omdat 

het geen steek houdt. (The Guardian) 

  >> Vroeger had het woord leuk een heel andere betekenis. (NPO Radio 1) 
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Lid worden van Onze 

Taal: nu met gratis 

boekje vol taalkronkels!  

  

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u 

tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw 

taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 17 augustus lid wordt (*) via onze 

webwinkel, krijgt u het boek Een topjaar voor 

eikels, boordevol grappige taalkronkels uit de 

media, cadeau. 

 

 

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze 

webwinkel.  

 

 
Word lid! 

   

  

 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Dankzij de oproep die we eerder deze week deden op 

Facebook en Instagram, weten we hoe jullie zweten! 
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Onze Taal op Instagram: 

altijd 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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