Taalvaardigheid
Hieronder is een tekst weergegeven. Daarin staan in totaal 20 taalfouten. In ieder woord zit maar
een fout. Het kan een spelfout zijn, een verkeerde werkwoordsvorm, een grammaticale fout of een
andere taalkundige fout (hoofdlettergebruik, leestekens, e.d.). Het ‘Groene Boekje’ is leidraad.
Met de markeerstift markeer je de foute woorden. Elke correct gemarkeerd woord levert een punt
op. Voor elk verkeerd gemarkeerd woord gaat er een punt vanaf. Eenmaal aangebrachte
markeringen kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Gebruik dus kladpapier, totdat je zeker van je
zaak bent. In de rechterkolom verbeter je de fouten. Alleen correcte verbeteringen leveren een extra
punt op. Voor onjuiste verbeteringspogingen worden geen punten in mindering gebracht.

Een groot aantal mensen uit Hulsel zijn lid van een Vereniging, zoals

is

de voetbalclub, het Sacraments-gilde of de VHV. Terwijl andere clubs

vereniging

uit de buurt met moeite het ledental kunnen stabbiliseren, is dat van
VV Hulsel licht uitgebreidt. Naar verluidt gingen er bij een van de
ledenvergaderingen stemmen op die om een ander tenue smeekte. In

Sacramentsgilde
stabiliseren
uitgebreid
smeekten

plaats van cobaltblauwe broeken liever strakke turquoise schorts. En

kobaltblauwe

voor de assistent-trainer een kannariegele poncho. Ook was er

shorts

diskussie over het aanbod van de snelle hap in de kantine. Wel of geen kanariegele
worstenbrood, welke smaak mostert en moet er nu wel of geen
ceasarsalade op de kaart? Dat soort geneuzzel. Men kwam niet tot
een voor iedereen bevredigent slotakkoord. De voorzitter opperde
nog of er een referendum gehouden moest worden. ‘Nee, dat is

discussie
mosterd
caesarsalade
geneuzel
bevredigend

verspilde moeite’, antwoorde een recalcitrant lid met luidde stem. De

antwoordde

eminente voorzitter waagde er een sms’je aan en kwam tot zijn

luide

Salomonsoordeel: geen lifflafjes, maar spul met veel calorieën. Want

salomonsoordeel

we moeten onze keukenprincesjes ook weer niet te veel belastten.

liflafjes
keukenprinsesjes
belasten

