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CLOZING EN NEERLANDÉS 

Ejercicio 1 

 

Weg met de goede raad van grootmoeder, tante Kaat of Piet Huysentruyt, tegenwoordig laten 

we ons leiden door lifestyle magazines. Ze _______ ons met allerlei richtlijnen en tips. Zo 

schrijven ze bijvoorbeeld welke kledij we het best dragen om niet _______. Welke steden de 

moeite waard zijn om eens te bezoeken. Wat de do’s en don‘t’s zijn in een relatie. Of hoe we 

een voortreffelijke gastheer of gastvrouw moeten zijn en hoe we vervolgens onze bezoekers 

een delicieuse maaltijd kunnen _______. Het lijkt alsof schrijvers van lifestyle magazines 

over een eindeloze creativiteit beschikken. Althans wat de inhoud betreft, want een onderzoek 

naar het woordgebruik van lifestyle magazines leidde tot _______ resultaten.   

Uit het onderzoek bleek dat lifestyle magazineschrijvers regelmatig bepaalde woorden 

gebruiken, zoals het woord lekker. Deze woorden dragen bij tot de sfeer die lifestyle 

magazines willen creëren, ook wel de hoerasfeer _______. Het woord lekker heeft dus een 

vrij hoge _______ in lifestyle magazines, in vergelijking met andere _______ zoals goed en 

mooi. Er zijn nochtans veel creatievere _______ voor het woord lekker. Denk maar aan 

woorden als delicieus, goddelijk, smakelijk of om je vingers bij af te likken. Maar toen de 

onderzoekers in de _______ op zoek gingen naar alternatieven van lekker, was de vangst 

gering. In 84% van de gevallen gebruiken de schrijvers de woorden lekker en heerlijk, zelden 

treffen we woorden als zalig, aangenaam of tongstrelend aan. Er is dus niet echt een grote 

_______ wat de woordenschat van lifestyle magazine schrijvers betreft. Zeker wanneer we de 

samenstellingen bekijken, lijkt hun creatieve _______ nog beperkter. Woorden als 

‘lekkerbek’ en andere samenstellingen met lekker komen maar heel af en toe voor in de 

_______.  

Maar welke strategieën gebruiken schrijvers nu eigenlijk om die ‘hoerasfeer’ te bekomen? De 

onderzoekers plaatsten enkele trucjes op een rijtje die _______ hanteren om hun lezers te 

overtuigen. Echt moeilijk is het niet, een positieve sfeer kan je eenvoudigweg creëren door 

positieve woorden zoals heerlijk, lekker, best, delicatesse enzovoort herhaald te gebruiken. 

Het is logisch dat schrijvers van overtuigende teksten, zoals in lifestyle magazines, deze 

woorden _______. Ze moeten namelijk de lezer op een positieve manier beïnvloeden.  
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Een andere techniek van de schrijvers is om negatieve zinnen te beperken. Slechts 5,5% van 

de zinnen bevat een _______. Als we dan al een negatieve zin _______ in de artikels, heeft 

die vaak een positieve wending. Bijvoorbeeld: ‘Gelukkig is de Belgische chocolade ook niet 

te versmaden.’  

De ______ van lifestyle schrijvers doen dus vaak denken aan de reclametaal, maar ze 

getuigen tegelijk ook van weinig ______ in woordgebruik. Hun ______ zijn vaak clichématig 

en weinig innovatief. Misschien bezorgen ze veel mensen wel tal van goede en _______ tips, 

zelf hebben lifestyleschrijvers van een creatief woordgebruik weinig kaas gegeten. 
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Oplossing 

Weg met de goede raad van onze grootmoeder, tante Kaat of Piet Huysentruyt, tegenwoordig 

laten we ons leiden door lifestyle magazines. Ze overspoelen ons met allerlei richtlijnen en 

tips. Zo schrijven ze bijvoorbeeld welke kledij we het best dragen om niet uit de toon te 

vallen. Welke steden de moeite waard zijn om eens te bezoeken. Wat de do’s en don‘t’s zijn 

in een relatie. Of hoe we een voortreffelijke gastheer of gastvrouw moeten zijn en hoe we 

vervolgens onze bezoekers een delicieuse maaltijd kunnen voorschotelen. Het lijkt alsof 

schrijvers van lifestyle magazines over een eindeloze creativiteit beschikken. Althans wat de 

inhoud betreft, want een onderzoek naar het woordgebruik van lifestyle magazines leidde tot 

opmerkelijke resultaten.   

Uit het onderzoek bleek dat lifestyle magazineschrijvers regelmatig bepaalde woorden 

gebruiken, zoals het woord lekker. Deze woorden dragen bij tot de sfeer die lifestyle 

magazines willen creëren, ook wel de hoerasfeer genoemd. Het woord lekker heeft dus een 

vrij hoge frequentie in lifestyle magazines, in vergelijking met andere adjectieven zoals goed 

en mooi. Er zijn nochtans veel creatievere alternatieven voor het woord lekker. Denk maar 

aan woorden als delicieus, goddelijk, smakelijk of om je vingers bij af te likken. Maar toen de 

onderzoekers in de tijdschriften op zoek gingen naar alternatieven van lekker, was de vangst 

gering. In 84% van de gevallen gebruiken de schrijvers de woorden lekker en heerlijk, zelden 

treffen we woorden als zalig, aangenaam of tongstrelend aan. Er is dus niet echt een grote 

variatie wat de woordenschat van lifestyle magazine schrijvers betreft. Zeker wanneer we de 

samenstellingen bekijken, lijkt hun creatieve geest nog beperkter. Woorden als ‘lekkerbek’ en 

andere samenstellingen met lekker komen maar heel af en toe voor in de artikels.  

Maar welke strategieën gebruiken schrijvers nu eigenlijk om die ‘hoerasfeer’ te bekomen? De 

onderzoekers plaatsten enkele trucjes op een rijtje die lifestyleschrijvers hanteren om hun 

lezers te overtuigen. Echt moeilijk is het niet, een positieve sfeer kan je eenvoudigweg creëren 

door positieve woorden zoals heerlijk, lekker, best, delicatesse enzovoort herhaald te 

gebruiken. Het is logisch dat schrijvers van overtuigende teksten, zoals in lifestyle magazines, 

deze woorden aanwenden. Ze moeten namelijk de lezer op een positieve manier beïnvloeden. 

Een andere techniek van de schrijvers is om negatieve zinnen te beperken. Slechts 5,5% van 

de zinnen bevat een negatie. Als we dan al een negatieve zin aantreffen in de artikels, heeft 

die vaak een positieve wending. Bijvoorbeeld: ‘Gelukkig is de Belgische chocolade ook niet 

te versmaden.’  
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De technieken van lifestyle schrijvers doen dus vaak denken aan de reclametaal, maar ze 

getuigen tegelijk ook van weinig originaliteit in woordgebruik. Hun formuleringen zijn vaak 

clichématig en weinig innovatief. Misschien bezorgen ze veel mensen wel tal van goede en 

bruikbare tips, zelf hebben lifestyleschrijvers van een creatief woordgebruik weinig kaas 

gegeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


