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UPDATE 2023 
 

TAALREGELS 
 
2.1.a 
Tekst vervangen door: 
De vetgedrukte lemma’s die in VDO 2019 in de linkerkolom onder het kopje ‘trefwoorden’ staan, behalve die uit het 
Van Dale Wiki-archief. Bij het aanklikken verschijnt rechts uitleg over het betreffende lemma. 
 

2.2.b 
Wijzigen: derdejaars vervangen door vijfdejaars. 
Schrappen: vierde-eeuws 
 

2.2.d 
Wijzigen: 
screamen (bij growlen) vervangen door lofgedicht (bij lofvers) 
 

2.3.c 
b. 
Schrappen: 
cai 
 

2.3.g 
Toevoegen aan de laatste groep: tussenvlagen 
 

3.2.a.1 
b.2 
Wijzigen:  
schollava’s vervangen door selders 
 

c.2 
In de eerste zin: een meervoud vervangen door (meestal) een meervoud 
 

c.3 
Wijzigen: 
-wonder1 (4) vervangen door wafel 
 

d.1 
Schrappen: 
Fladderaks 
 

d.5 
Wijzigen: 
molairs vervangen door molair (onv.mv.) 
 

3.2.a.2 
b. 
Schrappen: 
- de sst met blad (1): -bladen, -bladeren en -blaren 
 

3.2.b.1 
Opmerking 1 
Schrappen: 
schrijverkes 
 

3.2.b.3 
d. 
Schrappen: 
draadmanneke 
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g. 
Wijzigen: 
vogeleiertjes vervangen door eendeneiertjes 
 

3.3.a.2 
b. uitzondering 5 
Schrappen: 
naturel, overdressed 
naturelle, overdresste 
 

3.4.a.1 
b. 
Wijzigen: 
aanklaagde – ook aankloeg vervangen door opspoog – ook opspuugde 
 

3.4.c.2 
a.4 
zich geoute vervangen door zich beholpene 
b. 
gebleekts vervangen door beploegds 
 

3.6 
Opmerking 4 schrappen; opm. 5 wordt opm. 4. 
 

BIJLAGE 1 
 

Wijzigen: 
bij AKS: vb steekaaks vervangen door strijdaaks 
bij BERNAGIE: vb bernagieblad schrappen 
bij BLADZIJDE: vb proefbladzij vervangen door middenbladzij 
bij BONZE (2): vb partijbons vervangen door bankbons 
bij BOOMGAARD: vb bogaardzwam, bogerdzwam vervangen door bogaardvuurzwam, bogerdvuurzwam 
bij BRUIDEGOM: vb bruigomsgast vervangen door bruigomsgoed 
bij CACHOU1: vb catechukoekje vervangen door catechutinctuur 
bij GISTEREN1: vb voorgister vervangen door vooreergister 
bij HEIDE: vb netelhei vervangen door kraaihei 
bij HOFSTEDE   HOFSTEE: * toevoegen + 1e lid ok met vb hofsteevink 
bij HOP2: vb hoppezak vervangen door hoppebol 
bij KAWA: vb kawawortel vervangen door kavawortel 
bij KITTELEN: ok in 2e lid schrappen 
bij MAMA: vb mamapop vervangen door mammapop 
bij OPLAGE: ok in 1e lid + vb oplaagcijfer schrappen 
bij PEDDEL: vb paddelboot vervangen door paddelvorm 
SCHRANZEN SCHRANSEN vervangen door SCHRANSEN SCHRANZEN met vb opschranzen 
bij SECUNDE (1+2): vb secundeakkoord vervangen door secondeakkoord 
bij SYNAGOGE: ok in 1e lid + vb synagoogbezoek schrappen 
bij WAKE: lijkwaak vervangen door dodenwaak 
bij –WIJS (bw): vb kruiswijze vervangen door paalswijze 
bij WURGEN: 2e lid ok schrappen 
bij ZATE: vb stamzaat vervangen door ridderzaat 
 

Schrappen: 
AFFODIL AFFODILLE 
BLOOT2  BLOTE 
GARD  GARDE3 (1) 
IEBEL  IBBEL 
JANET  JEANET 
JEUIG  SJEUIG  
KREGEL  KRIEGEL 
KROPPER (1) KROPPERD 

LANOLINE LANOLIEN 
PIEFPAF  PIFPAF 
RINS  RIJNS 
SAKERDAAN SAKKERDAAN, SAKREDAAN 
SCHEEPMAKER SCHEEPSMAKER 
SPANNE (2) SPAN1 (3) 
ZEEMLAP ZEMELAP 
ZIELMIS  ZIELENMIS 
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Toevoegen: 
In inleidende tekst: 
Na criteria: zoals 
Laatste zin beginnen met Alleen 
bij ARMOEDE: 1e lid ok, vb. armoeval 
bij EB: 1e lid ok, vb. ebbedeur 
bij EMAIL (1+2): 1e lid ok, vb. emaillegoed 
bij FRIT: 1e lid ok, vb. fritteporselein 
bij HEFT2: 1e lid ok, vb. hechtring 
bij MELDE: 1e lid ok, vb. mildenstruik 
bij MELISSE: 1e lid ok, vb. melisolie 
bij SCHACHT1 (1-4): 1e lid ok, vb. schaftdoorn 
bij SLURPEN1: 1e lid ok, vb. slorpfruit 
bij TUFSTEEN1+2: 1e lid ok, vb. dufsteenachtig 
bij ZOMP2: 1e lid ok, vb. somprus 
 

BEELDRIJK  BEELDENRIJK  ok - beeldrijkdom 
BEMINNELIJK  BEMINLIJK  ok - beminlijkheid 
BONENSOEP  BOONSOEP  - ok bruineboonsoep 
BRIEVENPOST  BRIEFPOST  ok - briefposterij 
BRUGGENBOUW BRUGBOUW  ok - brugbouwer 
DENNENAPPEL  DENAPPEL  ok - denappelvorm 
EIERDOOIER  EIDOOIER  ok - eierdooiermassa 
FALSIFICEREN  FALSIFIEREN  ok - falsificering 
HAAGBEUK  HAGENBEUK  ok - hagenbeukenhout 
HAAGDOORN  HAGENDOORN  ok - hagendoornkou 
HAKENKRUIS  HAAKKRUIS  ok - haakkruisachtig 
HERENBOER  HEERBOER  ok - heerboerderij 
HOLENDUIF  HOLDUIF  ok - holduivenei 
HUISELIJK  HUISLIJK  ok - onhuislijkheid 
KAARSENMAKER KAARSMAKER  ok - kaarsmakerij 
KADRAAIEN (1)  KAAIDRAAIEN  ok - kaaidraaier 
KLEERKOPER  KLERENKOPER  - ok oudeklerenkoper 
KOEBOER  KOEIENBOER  ok - koeboerderij 
KOEKENBAKKER KOEKBAKKER  ok - koekbakkersdeeg 
KOOIKER (1)  KOOIER (1)  ok - kooikerij 
LIEFLIJK   LIEFELIJK  ok - liefelijkheid 
MADERA  MADEIRA  ok - madeirafles 
PAREMIOLOGIE  PAROEMIOLOGIE ok - paremiologisch 
RECHTSSTAAT  RECHTSTAAT  ok - rechtstatelijk 
REIGERSBEK  REIGERBEK  - ok duinreigerbek 
REPPEL   REPEL   - ok stalreppel 
ROVERSBENDE  ROVERBENDE  - ok treinroverbende 
RUNDLEER  RUNDERLEER  ok - runderleren 
SCHOENWINKEL SCHOENENWINKEL ok - schoenwinkelier 
SCHULDLOOS  SCHULDELOOS  ok - schuldloosheid 
SEKSUOLOGIE  SEKSOLOGIE  ok ok seksologisch, transseksologie 
SEPTIME  SEPTIEM  ok - septimeakkoord 
STAATLOOS  STATELOOS  ok - stateloosheid 
TARIFEREN  TARIFIEREN  ok - tarifiëring 
VELAAR   VELAIR   - ok labiovelair 
VLEKKENZIEKTE  VLEKZIEKTE  - ok bladvlekziekte 
WEGENKAART  WEGKAART  - ok spoorwegenkaart 
ZEILMAKER  ZEILENMAKER  ok - zeilenmakerij 
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BIJLAGE 2A 
 

Wijzigen: 
BERAAD vervangen door BERAAD (3) 
 

Schrappen: 
CAUSTICUM CAUSTICA 
FETTUNTA FETTUNTAS 
HAARSTENG HAARSTENGEN 
HOMOSCENE HOMOSCENES 
JOBROTATION JOBROTATIONS 

KOOKHAM KOOKHAMMEN 
MINESTRONE MINESTRONES 
NJET  NJETS 
PARMAHAM PARMAHAMMEN 

 

Toevoegen: 
AREEN  ARENEN 
CUSTARD (2) CUSTARDS 
HALON  HALONEN 
MERCATO MERCATOS 
TOPBERAAD TOPBERADEN 
 

 
BIJLAGE 2B 
 

Schrappen: 
ACROTELEUTON 
BADINAGE 
 

Toevoegen: 
ETHENYL 
OCHTENDURINE 
 

 
BIJLAGE 2C 
 

Schrappen: 
ECLOGE 
MICRODOSIS 
ONDERHOUDSDOSIS 
PRIMIPARA 
UNIVERSUM 
 

 
BIJLAGE 2D 
 

Schrappen: 
HOMOIOTELEUTON HOMOIOTELEUTA 
 

 
BIJLAGE 3A 
 

Wijzigen: 
BERAAD vervangen door BERAAD (3) 
 

Schrappen: 
FAMILIE (5) (eerste lid diernaam) 
 

Toevoegen: 
HAM 
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BIJLAGE 3B 
 

In de eerste zin: een meervoud vervangen door (meestal) een meervoud 
 

Toevoegen: 
Bij CHARISMA bet. 2 
Bij DOOP2 bet. 1 
Bij FABRICAGE bet. 1 
Bij LIJM  bet. 1 
Bij PORFIER bet. 1 
Bij RECYCLAGE bet. 2 
Bij VERNUFT bet. 1 
 

AFKOMST bet. 1 
FAMILIE (5) (behalve 1e lid diernaam) 
SFEER  bet. 8 
 
Bij BALSEM: tuinbalsem vervangen door levensbalsem en tuinbalsem (2) 
 

 
BIJLAGE 3C 
 

Toevoegen: 
VIBRATOR VIBRATOREN, VIBRATORS 
 

 
BIJLAGE 9 
 

2. 
Schrappen: -EEUWS 
 

 
BIJLAGE 10A 
 

2. 
Schrappen: 
divers 
levenwekkend 
lichtend 
lombaards 
 

toevoegen: 
gelijk1 

 

3. 
Wijzigen: 
-getrouw (in sst.) vervangen door –getrouw (1) (in sst.) 
 

4. 
Toevoegen: 
natief (3) 
onomstotelijk 
zwaarlijvig (1) 
 

7. 
Toevoegen: 
auxiliair 
 

8. 
Schrappen: 
popiejopie2 
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BIJLAGE 10B 
 

1. 
Toevoegen: 
scooteren 
struiven (hulpww. ‘zijn’) 
 

3. 
Schrappen: 
incuberen 
 

4. 
Schrappen: 
Incuberen 
 

Toevoegen: 
tuinen (5) 
 

6. 
Nieuwe tekst: De volgende ww worden alleen met ‘hebben’ vervoegd: 
Toevoegen: 
kitesurfen 
suppen 
 

8. 
De volgende ww worden als onpersoonlijk beschouwd: 
voortregenen, voortsneeuwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


