
© De Woordenwerf, 2013 

 

 

 

Vragen over spelling? 

Twijfels over grammatica? 

Wil je net dat tikkeltje meer, zodat je boodschap 

opvalt en bijblijft? 
 

Stuur dan je tekst naar de Woordenwerf 

voor een taalbeurt. 
 

Welke taalbeurt? Ontdek het aan de hand van dit 

gratis praktijkvoorbeeld. 
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Gratis voorbeeld 
van een inspectieverslag 

van de Woordenwerf 

 

Links zie je de originele tekst van een recente mailing over 

skivakanties. 

Zie jij wat eraan schort en niet lekker loopt? Ontdek het allemaal in 

dit inspectieverslag.  

Zo weet je meteen ook wat de drie verschillende taalbeurten 
voor jouw teksten kunnen doen. 

En steek onderweg enkele taaltips op zak. Gratis, in the pocket! 

Da's mooi meegenomen. 

 

 Monstering van bemanning 

 Grootscheepse controle 

 Alle hens aan dek 
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Taalbeurt 1: Monstering van bemanning 

(Basiscontrole: nazicht van spelling + grammatica) 

Wat bracht deze basiscontrole 
aan het licht? 

Spelfout: kerstvakantie en kerst is de juiste spelling. De officiële benaming is 

Kerstmis, met een hoofdletter. De informele aanduiding kerst schrijven we 

met een kleine letter, net als samenstellingen met kerst, zoals kerstboom. 

Door de overbodige spatie tussen boeken en de dubbelepunt ziet de tekst er 

wat vreemd uit en lijkt het alsof er informatie ontbreekt. 

De juiste benaming van het skigebied van Matrei en Kals is Kals-Matrei, 

zonder spatie voor en achter het koppelteken. 

Op de piste moet natuurlijk aan de piste zijn. Anders staat het hotel wat in de 

weg tijdens je afdaling. 

Inconsistente spelling: Half pension, Half Pension en halfpension. Juist is 

halfpension, aan elkaar en zonder hoofdletters. 

Spelfout: lifen i.p.v. liften.  
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Taalbeurt 2: Grootscheepse controle 

(Uitgebreide controle: nazicht van spelling + grammatica + stijl)

 

Wat bracht deze uitgebreide controle 
nog meer aan het licht? 

Kunt: vaak is kunnen hol en overbodig. 

a) Voor wie nog geen skivakantie heeft geboekt voor de Kerstvakantie, 

kunnen we enkele mooie voorstellen doen. 

Vlotter verwoord: 

Nog geen skivakantie voor kerst geboekt? 

Profiteer dan nu van onze mooie voorstellen. 

b) Bezoek onze website waar je heel eenvoudig online kunt berekenen en 

boeken. (Bedenking: wat kun je berekenen en boeken?) 

Vlotter verwoord: 

Bereken en boek uw skivakantie eenvoudig op onze website. 

 

Met opsommingstekens (bullets) of vaste, korte categorieën met een 

dubbelepunt maak je van deze saai opgesomde feiten een overzichtelijke en 

vergelijkbare lijst van pluspunten voor je klant. Benadruk ook wat het hotel 

zo speciaal maakt onder een aparte kop als Extra, Speciaal, Bonus of Wow!. 

 

Dubbele spaties: de teksten bevatten heel wat storende dubbele spaties, zelfs 

in hotelnamen. 
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Taalbeurt 3: Alle hens aan dek 

(Totale controle: nazicht van spelling + grammatica + stijl + inhoud)

 

Wat bracht deze totale controle 
nog meer aan het licht? 

Mogen kinderen tot 10 jaar lang met kerst gratis skiën? Fantastische 

aanbieding! Waar kan ik boeken!? Als je niet bankroet wilt gaan, zeg dan: 

KINDEREN TOT 10 JAAR SKIËN GRATIS MET KERST 
 

ons aanbod is zendergericht. Met uw skireis schrijf je lezergericht. 

**** de asterisken lijken op censuur, alsof de lezer iets niet mag weten. Wil je 

een vijfsterrrentekst? Scheid dan hotelnaam en locatie met een leesteken en 

plaats de hotelclassificatie erachter, liefst met de bekende stersymbolen: 
 

HOTEL GRADONNA, KALS-MATREI S 
 

halfpension, plus water en wijn  klinkt positiever en lijkt meer dan 

halfpension met water en wijn. 
 

- Het euroteken (€) plaats je vóór het bedrag, maar hiermee benadruk je wel 

het financiële karakter van je mailing. Verleg je focus en creëer een reissfeer 

zonder een transactie te willen sluiten. Dat spreekt mensen meer aan. 

- EUR? Nee. In Nederland plaats je de muntcode EUR voor het bedrag en in 

Vlaanderen erachter, maar EUR is bestemd voor monetaire teksten. 

- Schrijf het daarom voluit. In Nederland gebruik je euro's. In België euro. 

- Bedragen van vier cijfers zien er met een puntje of spatie altijd meer uit dan 

zonder. 1.440 euro en 1 440 euro lijken net iets meer dan 1440 euro. 
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