
1 
 

Linkterpreting 

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace 

linkterpreting.uvigo.es 

 

 

IMPROVISACIÓN EN NEERLANDÉS 

Ejercicio 1 

 

Baseer je op de volgende krantenkoppen en verzin een verhaal.  

 

Krantenkoppen 

• Nog een rondje? Japan moedigt jongeren aan om meer alcohol te drinken 

 

• Stefan plaatst ‘flitspaal’ in voortuin om hardrijders in straat af te schrikken: 

“Sindsdien vlammen ze hier toch al wat minder snel voorbij” 

 

• Pizzaketen Domino’s vertrekt uit Italië wegens gebrek aan klanten 
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Echte nieuwsartikels  

Krantenkop 1 

Nog een rondje? Japan moedigt jongeren aan om meer alcohol te drinken 

Japanse jongeren drinken veel minder dan hun ouders en dat zou slecht zijn voor de 

economie. Daarom start de Japanse overheid met een campagne om alcoholgebruik te 

stimuleren bij jongvolwassenen. 

Het verminderde alcoholgebruik van jongeren heeft de belastingen op dranken als sake 

(rijstwijn) doen dalen. Daarom heeft de nationale belastingdienst een nationale wedstrijd 

uitgeschreven om ideeën te bedenken om deze trend te keren. 

De “Sake Viva!”-campagne hoopt met een plan te komen om het drinken aantrekkelijker te 

maken en de sector te stimuleren. In de wedstrijd worden 20- tot 39-jarigen gevraagd hun 

ideeën te delen om de vraag onder leeftijdsgenoten te stimuleren, of het nu gaat om Japanse 

sake, whisky, bier of wijn. 

Kunstmatige intelligentie 

Volgens de groep die de wedstrijd in opdracht van de belastingdienst organiseert, hebben 

nieuwe gewoonten - die gedeeltelijk zijn ontstaan tijdens de covidpandemie - en de 

vergrijzing van de bevolking geleid tot een daling van de alcoholverkoop. De organisatie wil 

dat de deelnemers voorstellen doen voor promoties, branding en zelfs baanbrekende plannen 

met kunstmatige intelligentie. 

Volgens de Japanse media zijn de reacties gemengd: sommigen hebben kritiek op de poging 

om een ongezonde gewoonte te promoten. Maar anderen hebben eigenzinnige ideeën online 

gezet, zoals beroemde actrices die “optreden” als virtualrealityhostesses in digitale clubs. 

De deelnemers hebben tot eind september de tijd om hun ideeën in te dienen. De beste 

plannen zullen dan met de hulp van deskundigen worden uitgewerkt voordat in november de 

definitieve voorstellen worden gepresenteerd. 
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75 liter per jaar 

Recente cijfers van de belastingdienst tonen aan dat mensen in 2020 minder dronken dan in 

1995, met een daling van 100 liter per jaar tot ‘slechts’ 75 liter per jaar. Ook de 

belastinginkomsten uit de belasting op alcohol zijn in de loop der jaren gedaald. Volgens het 

dagblad ‘The Japan Times’ maakte de alcoholtaks in 1980 5% van de totale inkomsten uit, in 

2020 is dat nog maar 1,7%. 

De Wereldbank schat dat bijna een derde (29%) van de Japanse bevolking 65 jaar en ouder is 

- het hoogste percentage ter wereld. De bezorgdheid over de toekomst van de sake is niet het 

enige probleem dat de Japanse economie stelt. Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van 

jonger personeel voor bepaalde soorten banen en over de zorg voor ouderen in de toekomst. 

 

Krantenkop 2 

Stefan plaatst ‘flitspaal’ in voortuin om hardrijders in straat af te 

schrikken: “Sindsdien vlammen ze hier toch al wat minder snel voorbij” 

De Sint-Gerolfstraat in Drongen heeft er sinds kort een flitspaal bij. Hoewel het model 

er levensecht uitziet, is het een dummy die uiteraard niet echt kan flitsen maar vooral 

voor een afschrikeffect moet zorgen. Het idee komt uit de koker van bewoner Stefan 

Sergeant die de onveilige verkeerssituatie in zijn straat wil aankaarten. 

De flitspaal deed eerst de ronde op de Facebookpagina van ‘Ge zijt van Drongen’, waar 

inwoners van de Gentse deelgemeente info met elkaar delen. Daar werd al snel gespeculeerd 

of het ding wel echt is, maar dat is dus niet het geval. Hij dient alleen als afschrikmiddel.  

“Ik heb inderdaad het heft in eigen handen genomen door zelf een flitspaal in mijn voortuin te 

zetten, want er wordt hier veel te snel gereden. Aangezien de Sint-Gerolfstraat heel veel lange 

rechte stukken heeft met hier en daar een flauwe bocht, nodigt dat blijkbaar uit om snel te 

rijden. De snelheidslimiet is nochtans 50 km/u, maar dat lappen veel bestuurders hier vrolijk 

aan hun laars. Sinds die paal hier staat, heb ik toch de indruk dat er trager wordt gereden”, 

vertelt de Drongenaar. 

 

 

                                                                            



4 
 

Linkterpreting 

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace 

linkterpreting.uvigo.es 

 

 

Taxi-ouders  

Het profiel van de snelheidsduivels ligt echter niet zo voor de hand. In de straat ligt namelijk 

de bloeiende voetbalclub KVE Drongen. Hierdoor is er vooral ‘s avonds en op zaterdagen 

heel wat verkeer in de straat. “Niet zelden zijn dat taxi-ouders die haastig hun kind snel van 

de ene hobby naar de andere brengen. Er zijn op dat moment ook veel voetballertjes die met 

de fiets naar de training komen. Je weet hoe kinderen kunnen zijn op een fiets. Ik hou mijn 

hart soms vast als ik weer een voetbalouder voorbij zie vlammen. In de aanpalende 

Halewijnkouter is al een kind overreden. Het is wachten tot er hier een ongeval gebeurt”, 

zucht Stefan. 

Meer maatregelen  

Nochtans heeft Stad Gent al maatregelen genomen om het verkeer te doen vertragen in de 

landelijke straat. Sinds een tijdje ligt er een verkeersdrempel in een vernauwing die het 

verkeer moet doen vertragen. Stefan blijkt sceptisch. “Die verkeersdrempel is niet bepaald 

effectief om het verkeer af te remmen. Bovendien ontbreken hier fietsstroken en stoppen de 

voetpaden plots in een zwakke bocht, waardoor mensen daar de straat moeten op lopen”, 

aldus de Stefan die pleit voor meer doortastende maatregelen om het verkeer te doen 

vertragen.  

Geen gehoor 

Hij heeft samen met een aantal buren de situatie al aangekaart bij Stad Gent, maar kreeg naar 

eigen zeggen weinig gehoor. “Ik heb de indruk dat men vooral bezig is met het Gentse 

centrum verkeersveilig te maken, terwijl de randgemeenten aan hun lot worden overgelaten.”  

De politie is op de hoogte van de flitspaal, maar grijpt voorlopig niet in. “Het plaatsen van een 

fake flitspaal in een voortuin is niet strafbaar”, zegt woordvoerder Dirk De Sutter. “Je kan het 

eigenlijk beschouwen een versiering. Het is wel strafbaar wanneer de paal op openbare weg 

staat. Dan is er sprake van een stedenbouwkundige overtreding”, vertelt De Sutter die 

aangeeft dat de wijkagent Stefaan een bezoekje zal brengen om te praten over de 

verkeersveiligheid in de straat. 
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Krantenkop 3 

Pizzaketen Domino’s vertrekt uit Italië wegens gebrek aan klanten 

Domino’s Pizza vertrekt uit Italië, de bakermat van de pizza. Italianen geven de 

voorkeur aan pizza’s van lokale restaurants. Door het gebrek aan klandizie ziet het van 

huis uit Amerikaanse Domino’s daarom nog maar een oplossing. De laatste vestigingen 

van Domino’s in Italië hebben inmiddels hun deuren gesloten. 

Domino’s waagde zich zeven jaar geleden pas op de Italiaanse markt. De keten sloot destijds 

een franchiseovereenkomst met ePizza waarmee het in het land actief werd. De keten wilde 

zich onderscheiden met een gestructureerde nationale bezorgdienst en Amerikaanse toppings 

zoals ananas. In eerste instantie was het doel om in Italië bijna negenhonderd vestigingen te 

openen. 

Om de ambities te verwezenlijken stak Domino’s zich fors in de schulden. Al snel ervoer de 

keten de harde concurrentie van lokale restaurants die hun bezorgdiensten uitbreidden tijdens 

de coronapandemie. Lokale pizzabakkers gingen bijvoorbeeld ook in zee met bezorgdiensten 

als Deliveroo of Just Eat Takeaway. 

Domino’s kwam al snel zonder geld te zitten en liep ook achter met zijn financiële 

verplichtingen. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar via de rechter al bescherming tegen 

schuldeisers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


