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Taaltip: topscoorder / topscorer
Topscoorder en topscorer zijn allebei goed. De vorm topscorer is aan het Engels ontleend en
topscoorder is de vernederlandste vorm ervan.
Waar die d in topscoorder vandaan komt, wordt op de website van Onze Taal toegelicht.

Meer taaladvies

Wetenschap
>> Het zou goed zijn voor het onderzoek naar biodiversiteit als er meer aandacht was voor
onderzoek in andere talen dan het Engels. (The Guardian)
>> Metaforen helpen ons om grip op de wereld te krijgen. (Nieuwe Feiten)
>> President Zelensky krijgt met zijn toespraken zijn luisteraars precies waar hij ze wil hebben.
Hoe doet hij dat? (Nederlands Dagblad)

Taalnieuws
>> Twee op de drie leerlingen verlaten het derdegraads beroepsonderwijs (bso) in Vlaanderen
ongeletterd. (De Standaard)
>> Bruce Willis heeft last van afasie. Wat is dat? (VRT NWS)
>> Het Oekraïens treedt langzaam uit de schaduw van het Russisch. (Los Angeles Times)

Uitdrukkingen
>> Ook het Spaans heeft een uitdrukking voor de veranderlijkheid van het weer in april: ‘En abril,
aguas mil’. (Spanje Vandaag)
>> Wat is de geschiedenis van de uitdrukking ‘de Oekraïense graanschuur’? (Neerlandistiek)
>> En kent u de oorsprong van de uitdrukking ‘Bloot slaat dood’? (Onze Taal)
>> Hoe lang spat het taalplezier er al vanaf? (Trouw)
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En verder
>> Vier redenen om Nederlands te studeren. (Kennislink)
>> ‘Dan doen we het zonder de laatste letter van het alfabet.’ (Trouw)

Advertentie

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:
het tijdschrift Onze Taal (op papier
én digitaal)
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken
U kunt tot en met 17 april een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50 korting.
U betaalt dan maar € 40,-* voor een
lidmaatschap van een jaar.
*prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 60,–
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31583438.html

2/3

05-04-2022 15:18

OnzeTaal

Volg Onze Taal op
Instagram voor
taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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