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Taaltip

gecoachd / gecoached / gecoacht  
Coachte en gecoacht zijn allebei met een t: ‘Ze coachte hen al jaren’, ‘Hij heeft hen
lang gecoacht.’ Hetzelfde geldt voor andere werkwoorden die op -chen eindigen, zoals
lunchen, lunchte, geluncht en switchen, switchte, geswitcht. 
 
Uit het Engels overgenomen werkwoorden worden zo veel mogelijk vervoegd volgens
de Nederlandse regels. Meer uitleg daarover is te vinden op de website van Onze Taal. 
 
De spelling van vele duizenden (ook ‘Engelse’) werkwoorden is te vinden op het
spellinggedeelte van de site.

Lees de uitleg

Taalnieuws
• In zestig bibliotheken in Vlaanderen doen 3500 mensen gestres(s)t mee aan het

dictee De Schrijfwijzen. De Standaard
• Leidse taalwetenschappers creëren een online woordenboek Sranantongo-

Nederlands. Omroep West, Kenki (video)
• Interview met taalkundige Vivien Waszink over klimaatwoorden, plus een

klimaatwoordenquiz. NEMO Kennislink
• Verloren: papegaai Chicco. Zegt ‘loempe kiek’ maar ook ‘schatteke’. VRT Radio 2
• ‘Cruyff turn’ en ‘total football’ zijn opgenomen in Oxford English Dictionary. NOS

Duits
• ‘Reisen’ is vandaag het thema van de Dag van de Duitse taal. Mach mit
• In België vindt dan weer van 17 tot en met 22 oktober de ‘Woche für Deutsch’

plaats. VRT NWS
• In het Duits is er nu ook een spelalfabet of telefoonalfabet met stadsnamen. Duden

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/engelse-werkwoorden
https://onzetaal.nl/taalloket/zoek-spelling?in=spelling&zoek=coachen
https://onzetaal.nl/taalloket/engelse-werkwoorden
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221009_97620771?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4635415/waar-komen-woorden-als-duku-en-patas-vandaan-zoek-het-op-in-nieuw-online-woordenboek
https://www.youtube.com/watch?v=u5QTssda3t0
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/woorden-als-klimaatwappie-zijn-typisch-voor-deze-tijd/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%2520Kennislink%2520Nieuwsbrief%25207%2520oktober%25202022%2520-%2520Weet%2520jij%2520wat%2520een%2520biogondir%2520is%2520Of%2520ploggen&utm_content=NEMO%2520Kennislink%2520Nieuwsbrief%25207%2520oktober%25202022%2520-%2520Weet%2520jij%2520wat%2520een%2520biogondir%2520is%2520Of%2520ploggen+CID_87e639e04f07bfa84ef3e73b36194e5d&utm_source=Email%2520marketing%2520software&utm_term=Woorden%2520als%2520klimaatwappie%2520zijn%2520typisch%2520voor%2520deze%2520tijd
https://radio2.be/luister/select/radio2-middag-in-antwerpen/in-zoersel-zijn-ze-in-de-ban-van-de-zoektocht-naar-papegaai-chicco-die-loempe-kiek-zegt-maar-ook-schatteke
https://nos.nl/artikel/2447220-cruyff-turn-en-total-football-opgenomen-in-officiele-engelse-woordenboek
https://www.machmit.nl/dag-van-de-duitse-taal
https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/10/08/die-woche-fuer-deutsch-findet-zum-ersten-mal-belgienweit-statt/
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Das-Buchstabieralphabet


Klank en beeld
• Aan het woord: Katrina Esau, misschien wel de laatste spreker van de oude taal

Niuu. NOS
• Een film over de bijzondere band tussen een broer en een zus die beiden

taalontwikkelingsstoornissen (TOS) hebben. RTV Utrecht
• ‘Whisper’ (van het bedrijf OpenAI) is een model voor automatische

spraakherkenning. Hoe werkt het en wat zijn de resultaten? Sentdex (video)
• Documentaire over de campagne ‘Duidelijk.’ voor begrijpelijke

overheidscommunicatie. Duidelijk

Een gratis lidmaatschap voor
(aankomend) studenten
Het is voor bovenbouwleerlingen en eerstejaars studenten nog steeds mogelijk om zich
aan te melden voor een gesponsord lidmaatschap. 
 
De actie houdt in dat leden van Onze Taal een lidmaatschap betalen voor een student,
zodat die een jaar lang gratis kan genieten van ons tijdschrift. Zo hopen we meer
jongeren enthousiast te maken voor taal en een talenstudie.
 
Scholieren en studenten kunnen zich hier aanmelden.

Meer informatie

En verder
• In een huis in Schaarbeek spreken de muren tijdens de theatervoorstelling

‘Fluisterbehang’. Bruzz
• Naar muziek in je eigen taal luisteren is goed voor je hersenen. Hart van Nederland
• In de boekenwereld zijn gektitels een trend. Jan van Mersbergen

https://nos.nl/video/2447214-oma-katrina-wil-als-laatste-spreker-de-oude-taal-niuu-redde
https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/docu/RTVU_3461769_20221011130000?fbclid=IwAR3WzFCFkjog6iE8haghrVtdfNdrEwGNmHbu-DYKZOsIttSqN23nUqDFd4s
https://www.youtube.com/watch?v=OCBZtgQGt1I
https://duidelijk.gebruikercentraal.nl/
https://onzetaal.nl/student
https://onzetaal.nl/student
https://onzetaal.nl/student
https://www.bruzz.be/videoreeks/donderdag-6-oktober-2022/video-muren-van-schaarbeeks-huis-spreken-theatervoorstelling
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/entertainment/wetenschappers-trekken-conclusie-voordelen-nederlandse-muziek-geen-illusie
https://www.janvanmersbergen.nl/gektitels/


 
Wanneer zet je een komma voor dat?
Wat is de langste plaatsnaam ter
wereld? Wat eet je liever: kruttels of
uuzekes? En hoeveel woorden kun je
maken met de letters van kalender? Je
vindt het antwoord op deze (en nog
veel meer) vragen in de nieuwe
Taalkalender.
 
Als je vóór 1 november 2022 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, ontvang je niet alleen een jaar
lang het leukste tijdschrift over taal,
maar ook de Taalkalender. 

Lees meer en bestel

Taalkalender 2023 cadeau bij een
lidmaatschap

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden


Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal

