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Taaltip: alle bezoekers lieten hun kaartje(s) zien 
 

  

Zowel kaartje als kaartjes is correct in de zin ‘Alle bezoekers lieten hun kaartje/kaartjes zien.’ 

Het enkelvoud kaartje is het gebruikelijkst. 

  

Het meervoud kaartjes lijkt in eerste instantie misschien logischer, omdat het in totaal om meerdere 

kaartjes gaat. Maar als binnen de context aan te nemen valt dat elke bezoeker niet meer dan één 

kaartje heeft, volstaat het enkelvoud: ‘Alle bezoekers lieten hun kaartje zien.’ Het spreekt voor zich 

dat hiermee niet bedoeld is dat alle bezoekers samen slechts één kaartje hebben. 

  

Mocht bedoeld zijn dat elke bezoeker meerdere toegangskaartjes heeft, bijvoorbeeld voor 

verschillende evenementen, dan is in deze zin het meervoud kaartjes nodig. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Leesvaardigheid 
 

  

>> Rampzalige cijfers over leesvaardigheid in Nederland en Vlaanderen. Veranderen we het 

onderwijs te vaak? (De basismeester) 

  >> Volgens de directeur van het CPNB moet lezen weer een cup-a-soup-moment worden. (NRC) 

 >> Twitterende schrijvers vinden de directeur van het CPNB maar raar. (Tzum) 

 >> Of ligt het aan concentratieproblemen? (HP/De Tijd (op Facebook)) 

 >> Of wordt er eigenlijk gepreekt voor eigen parochie? (Tzum) 
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Het einde van het jaar nadert. U kunt bijvoorbeeld 

bij VRT Taal stemmen op het kinder- en 

tienerwoord van 2019. De slechtste slogan van het 

jaar is inmiddels bekend (en traditioneel ranzig): 

‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een 

zeemeermin’, zo meldt het AD. 

 

Maar de aantrekkelijkste eindejaarsverkiezing is 

die voor het mooiste Onze Taal-omslag van 2019. 

Welk beeld vond u dit jaar het meest geslaagd? 

Stemmen kan op de website van Onze Taal. 

  

 Aanstootgevende taal 
 

  >> ‘Neger is geen gewoon Nederlands woord’. (NRC) 

 >> Piet Romein was de eerste voetballer die, vijftig jaar gelden, hondelul riep op het veld. 

(Rijnmond) 

  

>> Mag de basisschool Sint-Jozef in Ieper wel een mannetje voor de deur hebben staan met het 

woord slow erop? (Het Laatste Nieuws) 
  

  

 

Taaladvies 
 

  

Nieuwe taalkwesties op de site van Onze Taal: 

• Is het de ontvangst of het ontvangst? (Onze Taal) 

• Is het plastic soep of plasticsoep? (Onze Taal) 

• Is het twee à drie of twee á drie? (Onze Taal) 

  

 

En verder 
 

  >> Moordenaar valt dankzij vier woorden door de mand. (Het Nieuwsblad) 

  >> De taal die je spreekt, stuurt (een beetje) waar je op let. (Scientific American) 

  >> Tieners lopen in Argentinië voorop in de strijd voor genderneutrale taal. (Washington Post) 

  >> Waarom gaven Japanners hun gewassen tweehonderd jaar geleden Nederlandse namen? (NRC) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Zapper, bakje, ab, 

kaske, knipper, 

remote … De 

afstandsbediening 

heeft vele bijnamen. 
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