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Taaltip: werkwoord bij yoga
Van yoga kun je een werkwoord afleiden: yogaën. De verleden tijd is yogade en het voltooid
deelwoord geyogaad: ‘Ik yogade vroeger veel’, ‘Ik heb gisteren nog geyogaad.’
Vergelijkbare werkwoorden zijn onder meer kanoën, judoën en zumbaën. Zie voor meer uitleg en
meer voorbeelden de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Zanger Typhoon wint de Willem Wilminkprijs voor een kinderlied over stotteren. (NU.nl en Het
Klokhuis)
>> De Spaanse minister voor Gelijkheid geeft een toespraak met nieuwe genderneutrale woorden.
(Spanje Vandaag)
>> Taalwetenschappers onderzoeken hoe gesprekspartners een gedeelde ruimte vormen.
(Kennislink)
>> Een Brits parlementslid stelt Boris Johnson een vraag in gebarentaal. (News Shopper)

Opinies
>> ‘Zelfs de allerkleinste taal verdient een groot podium.’ (Ad Valvas)
>> ‘Vrijwel elke brief van de gemeente is een cryptogram.’ (Trouw)
>> ‘Het zou me niet verbazen als ‘paaspauze’ straks woord van het jaar wordt.’ (VRT Radio 1)
>> ‘Gendertaal: Elk volk krijgt de taal die het verdient.’ (RD)
>> ‘Onze taal is net als onze cultuur enorm in ontwikkeling. En niet alle redacties staan stil bij het
feit dat verwijzingen, benamingen en zegswijze soms echt niet meer kunnen.’ (Bladendokter)

Niet doen
>> Van accent wisselen (zoals Brabanders als ze in een andere regio gaan wonen). (De Universiteit
van Nederland)
>> De initialen van je politiekorps in je helikoptervlucht verwerken. (WPTA21)
>> Termen in de cricketsport veranderen. (The Guardian)

5 vragen aan Harm
Edens van 10 voor
Taal
Aanstaande donderdag (22 april) komt het
taalprogramma 10 voor Taal terug op tv,
met Harm Edens als presentator. Wilt u,
net als wij, weten waarom het programma
terugkomt en wat er veranderd is ten
opzichte van elf jaar geleden? Lees het in
onze rubriek '5 vragen aan', waarvoor we
Harm Edens interviewden.

Naar het interview

En verder
>> Schrijver Neil Gaiman verklaart zijn achternaam (en verwijst naar de Antwerpse afkomst van
zijn familie). (Neil Gaiman)
>> Er zijn vier manieren waarop ze in China, Hongkong en Taiwan de titels van Amerikaanse films
vertalen. (Vertigo)
>> Petitie voor het behoud van de Belgische spreektaal in kindertelevisieprogramma’s. (AVAAZ)
>> Geschreven tekst delen via het computerscherm? Hier is de spiegelclip! (RTV)

Advertentie

15% korting op
lidmaatschap
Word lid van Onze Taal en
profiteer van de volgende
voordelen:
10 x per jaar het tijdschrift Onze
Taal (op papier én digitaal)
korting op congressen en
bijeenkomsten van Onze Taal
korting op uitgaven van Onze Taal
speciale ledenacties via onze
ledennieuwsbrief

Als u vóór 24 mei 2021 een
lidmaatschap afsluit, krijgt u
15% korting.

Lid worden

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor de
leukste taalweetjes!

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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