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Eerste 
Olympiade Nederlands



33

De ‘Olympiade Nederlands’ test de kennis van de Nederlandse 
taal in al z’n aspecten bij leerlingen in Vlaanderen en Neder-
land vanaf 15 jaar. De Olympiade is een samenwerking tussen 
de Universiteiten van Utrecht (Els Stronks), Antwerpen (Kevin 
Absillis en Valérie Rousseau) en de Radboud Universiteit Nij-
megen (Marc van Oostendorp). Dit jaar vindt de eerste uitgave 
van de wedstrijd plaats. Negen finalisten meten zich met elkaar 
op 25 april. 

Wat?
De Olympiade Nederlands is een wedstrijd waarin leerlingen 
vragen moeten oplossen over de Nederlandse taal en literatuur. 
De wedstrijd bestaat uit verrassende opdrachten en puzzels die 
op speelse wijze hun talent voor taal- en literatuurwetenschap, 
taalkunde, literatuur, cultuurgeschiedenis en communicatie tes-
ten. Het gaat niet om een spellings- en grammaticawedstrijd 
of om het juist schrijven van actuele Nederlandse teksten. De 
Olympiade is meer een quiz over de algemene kennis van de 
ontwikkeling en de vele aspecten van onze taal. 
De initiatiefnemers kregen steun van de Nederlandse Taalunie, 
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkun-
de, Iedereen Leest, het Letterenhuis, de Orde van den Prince en 
VRT Taal. De Olympiade Nederlands bestaat uit twee rondes: 
een schriftelijke voorronde die apart in Nederland en in Vlaan-
deren georganiseerd werd en één gezamenlijke finale waarin de 
beste kandidaten uit de voorronde het tegen elkaar opnemen. 

Voorronde
In de eerste ronde, begin februari, kregen de leerlingen een twin-
tigtal vragen. Zo moesten ze de juiste verklaring vinden voor 
een aantal klankassimilaties, verschillende stijlfouten en stijlfi-

guren benoemen met de juiste term, het juiste type van Mid-
delnederlandse (gotische) letters herkennen, aanduiden in welke 
van vier zinnen dyslectici de meeste of de minste fouten zouden 
maken (en dus voorafgaandelijk moesten begrijpen wat dyslexie 
eigenlijk is en hoe het werkt), de oorzaak van dt-fouten opzoe-
ken, woordgeslachten toekennen, verschuivingen van Oud- naar 
Middelnederlands herkennen, kunstwerken koppelen aan ge-
dichten… Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren: 
Hoe koppel je oude liederen aan de juiste melodie? Hoe kun je 
oude literaire handschriften chronologisch ordenen? Hoe vorm 
je Turkse woorden op basis van woordvormregels die ook voor 
het Nederlands gelden? Wat is het verschil in het taalgebruik van 
chatberichten bij meisjes en jongens van verschillende leeftij-
den? Een zeer breed gamma aan taalgerelateerde domeinen, dus.

De Vlaamse voorrondes vonden plaats in Antwerpen, op een les-
vrije woensdagnamiddag. Voor de meeste jonge deelnemers was 
de voorronde hun eerste ervaring op de banken van een grote 
universiteitsaula. Er namen 228 scholieren deel. De 117 deelne-
mende Nederlandse leerlingen werkten decentraal aan de proef, 
onder toezicht van hun leraars. Van de vijf Vlaamse finalisten 
zijn er vier meisjes en één jongen. In Nederland stoten drie jon-
gens en één meisje door naar de finale. Dat laatste is interessant, 
zegt Els Stronks. Zij is één van initiatiefnemers van de Olym-
piade en hoogleraar bij het departement Talen, Literatuur en 

Een andere uitspraak en enkele verschillen in woorden en begrippen niet te na geno-
men, is onze taal hetgeen Nederlanders en Vlamingen het meest gemeen hebben. Blij-
kens al jarenlang aanslepende doemberichten, gaat het met de kennis van die taal al 
enkele decennia achteruit. En met dat alom verbreide sms-taaltje wordt het alleen maar 
erger, toch?

Nederlands-Vlaams initiatief voor meer 
animo universitaire opleidingen 

Geen spellings- of grammaticawedstrijd 

maar een quiz over onze taal
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Communicatie van de Universiteit Utrecht: ‘In de Nederlandse 
taalopleidingen aan de universiteit tellen we immers een grote 
meerderheid aan meisjes’.
Gemiddeld haalden de Vlaamse deelnemers 66/100. In Neder-
land lag het gemiddelde op 64/100. Bijna alle finalisten scoor-
den 90/100 of meer. Een leerlinge uit de Antwerpse grensge-
meente Essen behaalde de topscore van 94/100.

Finale
Op 25 april vindt in Antwerpen de finale plaats. De negen kan-
didaten buigen zich momenteel over een diepgravende onder-
zoeksvraag, die ze mogen kiezen uit een reeks van mogelijke 
vragen: rijmt Nederlands proza eigenlijk ook? Wie bepaalt er 
welke Nederlandstalige romans Vlaamse en Nederlandse leer-
lingen lezen? Welk advies kun je iemand geven die in het Ne-
derlands een compliment wilt maken? Drukken emoji (alleen 
maar) emoties uit? Is Frans Laarmans een ‘witte redder’? Onder 
begeleiding van een mentor van één van de organiserende uni-
versiteiten, bereiden ze de proef voor. Ze maken een verslag van 
hun bevindingen en presenteren die voor een jury van experts. 
De mate waarin ze zelfstandig gewerkt hebben en de mate waar-
in de mentoren hebben moeten ‘helpen’ wordt mee verrekend in 
de punten.
Alle Vlaamse finaledeelnemers krijgen een workshop op de 

VRT om hun presentatievaardigheden te verfijnen. De Neder-
landse kandidaten worden op dat vlak ingewijd door Marc Van 
Oostendorp (specialist wetenschapscommunicatie van de Rad-
boud Universiteit). Indien praktisch haalbaar, kunnen zij ook 
nog deelnemen aan de VRT-workshop.

Doel
Het schoolvak Nederlands en de universitaire opleidingen neer-
landistiek hadden de laatste tijd te kampen met onder meer 
dalende inschrijvingen op de universiteiten en een gebrek aan 
belangstelling voor het Nederlands onder jongeren. Maar Vlaan-
deren en Nederland hebben net dringend behoefte aan meer 
neerlandici. Alleen al in het onderwijs dreigt over enkele jaren 
een groot tekort. 
‘We hebben deze Olympiade opgezet om het moreel van de le-
raars Nederlands wat op te krikken’, zegt Els Stronks. ‘In Vlaan-
deren hebben jullie sinds een paar jaar een hele impuls voor de 
STEM-vakken (Science, Technology, Engineering, Mathema-
tics), zoals dat ook bij ons het geval is voor de bèta-vakken. Daar 
gingen allerlei leuke posters, gadgets en een door de overheid 
gesteunde campagne mee gepaard. De docenten uit de andere 
richtingen werden daar wat moedeloos van. Ook mijn Vlaamse 
collega’s kregen die signalen uit de onderwijswereld. Vandaar 
dat we samen deze wedstrijd uitgewerkt hebben: we willen de 
opleidingen in de Nederlandse taal- en letterkunde een duw in 
de rug geven’. En bovendien bestonden er ook al langer wiskun-
de-Olympiades wiskunde, fysica enz. 
Het spontane succes van de eerste editie van de Olympiade Ne-
derlands duidt op een deugddoende belangstelling en talent voor 
de Nederlandse taal en literatuur. Hopelijk brengt dit weer meer 
schwung en animo voor de taalvakken met zich mee, zeggen de 
organisatoren.
Els Stronks doet voor dat doel overigens nog meer: ‘In Neder-
land is de Olympiade alvast gekoppeld aan ‘PlusNederlands’, 
een plusprogramma voor het schoolvak Nederlands waaraan 
alle universitaire opleidingen Nederlands bijdragen. Naast de 
Olympiade zitten in PlusNederlands ook een SchrijfAkademie 
en OnderzoeksVerkenningen’.

Winnaar wint cultuur
En wat valt er te winnen? Een hoop boeken en boekenbonnen. 
De Vlaamse finalewinnaar krijgt een cultuurweekend in Amster-

In Nederlandse taalopleidingen 

een meerderheid aan meisjes 
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Nieuwe secretaris Taalunie

Kris Van de Poel, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Ant-
werpen, wordt vanaf 1 maart de nieuwe algemeen secretaris van 
de Taalunie. Dat heeft het comité van ministers van de Taalunie 
beslist. Van de Poel volgt Hans Bennis op die met pensioen gaat.
De Taalunie is de kennis- en beleidsorganisatie die werkt rond 
het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Het 
mandaat van de nieuwe algemeen secretaris duurt vier jaar en 
kan eenmalig met nog eens vier jaar worden verlengd. “Ik vind 
het een eer om samen te mogen bijdragen aan de groei van een 
inclusief en creatief Nederlands, waarin iedereen zich pratend, 
lezend en schrijvend thuis voelt en zich naar hartenlust kan uit-
leven”, zegt Van de Poel.
Vlaams minister-president Jam Jambon wenst Kris Van de Poel 
alle succes toe. “Met Kris Van de Poel komt er een Vlaamse 
topexperte aan het hoofd van een organisatie die cruciaal is voor 
de ontwikkeling van het Nederlands. Onze taal en haar interna-
tionale uitstraling vormen de fundamentele hoeksteen van onze 
cultuur. Dat moeten we verder versterken”, aldus Jambon.

www.hln.be

Vlaamse zorgstudenten in Zeeuwse zorg

Vorig jaar liepen ze voor het eerst stage in Nederland: Vlaamse 
zorgstudenten gingen toen als pilot aan de slag in zorginstel-
lingen Rozenoord in Sluis en De Blaauwe Hoeve in Hulst. Het 
werd een succes, maar of er een vervolg zou komen, was toen 
nog niet helemaal duidelijk. Nu wel, negen studenten van ZoWe 
Verpleegkunde (Brugge-Oostende) worden vanaf vandaag inge-
werkt in Rozenoord.
“Normaal krijg je als student tijdens de stage ook de rol van een 
student”, zei student Jeroen Loos uit Brugge na de stage vorig 
jaar. De studenten worden in acht weken opgeleid om een afde-
ling over te nemen van het personeel. Ze beginnen als stagiaires, 
maar runnen aan het eind van hun stage de afdeling zelfstandig.
Het is de bedoeling dat de studentenuitwisseling volgend 
schooljaar (2020 - 2021) ook de andere kant op gaat werken en 
Zeeuwse studenten in Vlaanderen ervaring op kunnen doen. Als 
dat van start is gegaan, wordt energie gestoken in het uitbreiden 
van het aantal deelnemende zorglocaties in Zeeuws-Vlaanderen 
zodat meer Vlaamse studenten aan deze kant van de grens stage 
kunnen lopen.

www.omroepzeeland.nl

Bestuur houdt raad niet goed op de hoogte

Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de het aanslepen-
de tram Hasselt-Maastricht dossier? Dat moest de Partij Veilig 
Maastricht vernemen aan de hand van een interview met nota 
bene onze eigen wethouder Gert-Jan Krabbendam in het Belgi-
sche dagblad Het Belang van Limburg.
Hierin kwamen zaken aan het licht die nog niet bekend waren 
bij de Maastrichtse gemeenteraad. Zo zegt de wethouder onder 
andere dat een vertraging van nog eens twee jaar onacceptabel 
is, iets waar de fractie al eerder vragen over stelde. 
De fractie vindt dat de gemeente de raad hiervan op de hoogte 
had moeten stellen en vindt dat zij niet genoeg op de hoogte 
wordt gehouden. In de brief aan het college spreekt de partij dui-
delijk haar ongenoegen uit over het feit dat zij via de Belgische 
media kennis moet nemen van de huidige situatie wat betreft de 
tramlijn

www.rtvmaastricht.nl

Ophef receptenapp van Vlaamse overheid

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerde vorige week het 
platform ‘Zeker Gezond’. Het bestaat uit een app en website die, 
naast duizend recepten, ook informatie bevatten over gezonde 
voeding. De ontwikkelingskosten, €550.000, leiden tot ophef in 
het Vlaams Parlement.
Het platform moet een alternatief zijn voor de wildgroei aan 
voedingshypes, gezondheidsclaims en kookboeken. Volgens de 
Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke, was er na de in-
voering van de voedingsdriehoek in 2017 vanuit consumenten 
en professionals veel vraag naar recepten. “Een betrouwbare, 
onafhankelijke bron ontbrak tot nu toe,” aldus Beke.
Vanuit het Vlaams Parlement klinkt kritiek. “Anno 2020 belas-
tinggeld in een online kookboek van de overheid steken: dat is 
niet meer te verantwoorden”. “We moeten als overheid het geld 
geven aan dingen die er echt toe doen, in plaats van pleziertjes 
waar er al alternatieven zat voor zijn.” De kwestie ligt gevoelig 
omdat het Departement welzijn eerder onder vuur kwam te lig-
gen vanwege besparingen.
De in 2018 geïntroduceerde receptenapp ‘Slim Koken’ van 
het Voedingscentrum diende de Vlamingen tot voorbeeld. “In 
Nederland werd de receptenapp hieraan verbonden al 100.000 
keer gedownload”, aldus Gezond Leven. Dat succes willen ze in 
Vlaanderen ook bereiken.

www.evmi.nl
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dam, de Nederlandse een cultuurweekend in Antwerpen. 
Studenten in Nederland en Vlaanderen zijn trouwens onder 
de indruk van de veelzijdigheid die de opleiding Nederlandse 
taal- en letterkunde vergt. Ze komen voor stages bij de meest 
uiteenlopende werkgevers terecht en belanden via studiereizen 
op onverwachte plekken. 

Voorbeeldvraag 1 van de Olympiade
Typisch voor de titels van Suske en Wiske-albums is dat ze klan-
keffecten vertonen. De meeste klankeffecten hebben in de taal- 
en letterkunde specifieke namen. Hieronder geven we van een 
3-tal klankeffecten de naam met telkens 2 voorbeelden:
Alliteratie: De koddige kater / De briesende bruid
Semi-alliteratie: De brullende berg / De toornige tjiftjaf
Omgekeerd rijm: De nerveuze Nerviërs / De olijke olifant 

Kies het meest nauwkeurige antwoord: 
De duistere diamant: (1 of 2 of 3)
De blinkende boemerang: (1 of 2 of 3)
De knikkende knoken: (1 of 2 of 3)
Het verloren verleden: (1 of 2 of 3)

Voorbeeldvraag 2
Het werkwoord ‘klinken’ is in het Nederlands steeds iets anders 
gaan betekenen. Eerst was dat: ‘een helder geluid afgeven’, toen 
gewoon ‘geluid afgeven’ en nog later kon het ook als koppel-
werkwoord gebruikt worden zoals in ‘Je klinkt jaloers’.
Stadium I: 14e eeuw (klinkt = een helder geluid voortbrengen)
Stadium II: 16e eeuw (klinkt = geluid voortbrengen)
Stadium III: 16e eeuw (klinkt = lijkt te klinken als; op basis van 
geluid)
Stadium IV: 17e eeuw (klinkt = lijkt op; op basis van bepaalde 
evidentie)

Geef van onderstaande zinnen aan in welk stadium ze volgens 
jou voor het eerst gebruikt konden worden.
Jouw bindingsangst klinkt complex. (1 of 2 of 3 of 4)

De orkageluiden klinken ontspannend. (1 of 2 of 3 of 4)
De deurbel klinkt. (1 of 2 of 3 of 4)
‘s Nachts klinkt de beat. (1 of 2 of 3 of 4)

Voorbeeldvraag 3
Een sonnet is een dichtvorm die ontstond in het Italië van de 
13de eeuw. De traditie schrijft voor dat een sonnet bestaat uit 
14 versregels, gewoonlijk verdeeld over 2 kwatrijnen en 2 terzi-
nen. Als je weet dat een kwatrijn bestaat uit 4 versregels en een 
terzine uit 3 versregels, dan kun je hopelijk de onderstaande, 
door elkaar geklutste sonnetregels van de schrijver Hugo Claus 
(1929-2008) weer in de juiste volgorde zetten en er opnieuw 
een volwaardig sonnet van maken. Om je te helpen geven we 
het rijmschema van het gedicht: ABAB – CDCD – EFG – FEG. 
(Elke hoofdletter staat voor een aparte klank op het einde van 
de regel. In dit sonnet rijmt dus de eerste regel met de derde, de 
tweede met de vierde, enzovoort.)

Noteer de regelnummers in de juiste volgorde.:
[1] En lach om wat ik was, onder meer
[2] Denk aan de vingers die deze regels schreven
[3] over het geduldig gras,
[4] mijn lief, sta daar niet voor schut
[5] de onderbroek die steeds afzakte,
[6] in onze tijd van verlangen
[7] en veeg de rimmel van je wangen.
[8] en die je streelden tijdens hun leven.
[9] het gesnurk in de bioscoop,
[10] naar jou keer op keer
[11] van wat ik was wordt leeggeschud
[12] de debiele grap en de logge loop
[13] Als dan het koperen keteltje vol as
[14] toen ik je nu warme weelde pakte.

Antwoorden op olympiadenederlands.org
Zie ook plusnederlands.nl 

Tekst: Peter Thoelen


