Lesbrief – Opdrachten

Stichting Taalvoutjes • Formuleringen
door Jan de Waard

Formuleringen
Boom dreigt met omvallen
Dreigen met omvallen? Hoe zou die boom dat doen? Telefonisch?
Met een dreigbrief? Via een woordvoerder? Lijkt me niet. Maar het
moet wel waar zijn, want het staat in de krant. Alleen heeft degene
die dit bericht schreef, het niet zo goed geformuleerd. Beter was
geweest: Boom dreigt om te vallen.
Deze lesbrief Taalvoutjes gaat over formuleren: hoe schrijf of zeg je
iets zó, dat duidelijk wordt wat je bedoelt? Welke woorden gebruik
je? In welke volgorde zet je ze?
Je maakt opdrachten aan de hand van grappige foto’s van o.a. de
site taalvoutjes.nl. Ook de schrijver van deze lesbrief fotografeert
graag formuleringsfouten op borden en in briefjes die hij tegenkomt
in het gewone leven. En dat zijn er heel wat!

Opdracht 1 • Wandelen in de Bossche Broek
Rondom ’s-Hertogenbosch is het prima wandelen.
Eerst loop je een paar kilometer door de Bossche Broek.
Dan ga je aan het eind met zo’n romantisch kabelpontje
het water over. Op de paal bij de aanlegsteiger is een
bord bevestigd met daarop de regels voor het gebruik
van het pontje. Laten we die regels eens van dichterbij
bekijken.
Elke regel op het bord begint met een streepje.
We nummeren de regels 1 t/m 6.
a

In een van de regels is een woord vergeten.
Welke regel is dat?

b

Hoe had de regel moeten luiden?

c

In een andere regel wordt een verkeerd woord gebruikt,
waardoor de regel onbegrijpelijk wordt.
Welke regel is dat?

d

Welk woord is daar fout?

e

Welk woord had er moeten staan?
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Opdracht 2 • Wandelen in Moergestel
Ook in Moergestel is het fijn wandelen. Zeker met de avondvierdaagse. Alleen is er in Moergestel iets merkwaardigs aan
de hand. Daar loopt een aantal deelnemers achteruit!
Lijkt me erg vermoeiend. En best gevaarlijk!
Omdat koppenmakers van kranten liefst zo weinig mogelijk
woorden gebruiken, ontstaan er weleens misverstanden.
Je kunt de verwarring door deze kop voorkomen door er
simpelweg een woordje (of een paar) aan toe te voegen.
Wat zou er dan staan?

Opdracht 3 • Wandelen in Oostende
Wandelend in Oostende kwamen mijn vrouw en
ik in een gezellige lunchroom terecht. We namen
koffie met iets erbij. Toen zag ik dit prachtige
handgeschreven bord hangen. Lees het rustig
even door.
a

Ik wil niet zeuren over hondjes dat eigenlijk met een
hoofdletter moet. Ook niet over de komma’s die
overbodig zijn (twee van de drie). Nee, het gaat me
om de zinsnede omwille van hygiënische redenen. Leg
uit wat daar fout aan is.

b

Hoe zou jij de zin formuleren? Het kan op meerdere
manieren. Formuleer de zin vanaf het woord maar
tot en met u.

c

Ik begreep niet wat er met banketten bedoeld werd,
dus vroeg ik het. Heb jij enig idee wat in dit geval
banketten zijn? Let op: we zijn in België!
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Opdracht 4 • Wandelen in de Wieringerwaard
Ook in de Wieringerwaard lopen ze de avondvierdaagse.
Wat wordt bedoeld met de kop Wandelend vuil oprapen?
Lees de tekst om erachter te komen.
A vuil oprapen terwijl je wandelt
B zwerfafval (wandelend vuil) oprapen
C zwerfafval oprapen terwijl je wandelt

Opdracht 5 • Wandelen in Winterswijk
Naar Winterswijk voor een familieweekend. Ook daar is
het trouwens fijn wandelen! We verbleven in een prachtige tot B&B omgebouwde boerderij. Op elke verdieping
waren twee badkamers. In elke badkamer was een
douchecabine, je kent ze wel: met van die schuifdeurtjes.
De eigenaar wil graag dat de douchedeuren een beetje
voorzichtig en met niet al te veel lawaai worden gebruikt
(Stttt! Er slapen nog mensen!). Maar hoe formuleer je dat?
Zo dus niet.
a

Welke echte grote taalfout zie je?

b

Welke stijlfout valt je op?

c

Schrijf het briefje opnieuw. Tip: Gooi in ieder geval
de volgorde drastisch om!
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Opdracht 6 • Wandelen naar Schiphol
Ook naar Schiphol kun je maar beter gaan wandelen als je
deze kop leest!
a

Je kunt de kop op drie manieren interpreteren. De oorzaak
daarvan is dat er twee woorden in staan die meerdere
betekenissen hebben (homoniemen). Welke twee woorden
zijn dat en welke twee (of drie) betekenissen hebben ze?

b

Je kunt de kop nu op drie manieren interpreteren. Omschrijf
de twee foute interpretaties van de eerste vijf woorden.

c

Wat is de juiste interpretatie? Herschrijf de kop zó, dat er geen
misverstanden meer mogelijk zijn.

Ga naar thiememeulenhoff.nl/nederlands voor nog meer lesbrieven en informatie over
de lesmethodes Nederlands voor Voortgezet Onderwijs.
vo@thiememeulenhoff.nl / 033 – 448 3600
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