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1. MKvertalingen vertaalt voor uitzendorganisatie Deblado

Deblado haalt het personeel naar Nederland en verzorgt ook de huisvesting, inclusief het 
vervoer naar de werkplek. De uitzendorganisatie werkt volgens de wettelijke regelgeving en 
volgens de huidige CAO van de uitzendbranche. Bovendien is Deblado NEN-4400-1 
gecertificeerd, zodat opdrachtgevers weten dat sociale premies tijdig worden betaald.

Poolse werkomschrijvingen
MKvertalingen heeft veel ervaring met vertalingen in en uit Oost-Europese talen. Voor 
verschillende uitzendbureaus vertaalt MKvertalingen regelmatig werkomschrijvingen, 
werkinstructies en arbeidscontracten naar het Duits, Pools, Hongaars en andere (Oost-) 
Europese talen. Het is natuurlijk van groot belang dat de buitenlandse werknemers weten wat 
ze moeten doen en dat ze volgens de veiligheidsnormen werken.

Flexibel en toegankelijk
Deblado en MKvertalingen werken prima samen omdat beide organisaties flexibel en 
toegankelijk zijn. Persoonlijk contact staat hoog in het vaandel. Het contact is dan ook tot stand 
gekomen tijdens een netwerkevenement voor ondernemers.

De uitzendbranche is een zeer dynamische branche waarin vaak snel gehandeld moet worden. 
Gelukkig is MKvertalingen in staat om vertalingen snel te leveren en schrikken we niet terug 
voor zeer technische teksten. 

Zoekt u een vertaalbureau dat technische vertalingen kan leveren op een hoog niveau en dat 
flexibel is?  Klik dan hier of neem contact op met MKvertalingen via 020-3374508 of via e-mail.

Meer informatie over Deblado kunt u vinden op de website www.deblado.nl

2. Internationaal kwaliteitsmanagement 

MKvertalingen verricht kwaliteitsmanagement voor één van de grootste vertaalbureaus ter 
wereld.

Sinds januari 2010 werkt MKvertalingen samen met verschillende kantoren van het 
vertaalbureau Transperfect. Het hoofdkantoor van dit Amerikaanse vertaalbureau is gevestigd 
in New York. Het bureau staat op nummer 5 in de top 20 van grootste vertaalbureaus ter 
wereld en streeft ernaar taaldiensten van de allerhoogste kwaliteit leveren aan 

Deblado is een klein flexibel 
uitzendbureau in Spaarndam, dat zich 
richt op het uitzenden van buitenlandse 
werknemers. Deblado werft hen 
voornamelijk in Midden- en Oost-
Europa. Op dit moment zijn via Deblado 
onder andere Polen, Hongaren en 
Duitsers aan het werk in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland.  Vanwege de 
goede arbeidsmentaliteit is dit 
personeel in trek bij veel werkgevers. 

Edwin Ebbink van Deblado zegt over MKvertalingen: 

‘MKvertalingen werkt precies zoals je wilt dat een 
goede leverancier werkt. Korte lijnen, snel 
schakelen, kwalitatief goed werk en een prima 
tariefstelling.’
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wereld en streeft ernaar taaldiensten van de allerhoogste kwaliteit leveren aan 
toonaangevende bedrijven. 

Vertalingen, zo niet alle geschreven teksten, moeten eigenlijk altijd worden nagelezen door een 
proeflezer. De proeflezer leest de tekst nog eens zeer zorgvuldig, corrigeert spel-, type- en 
vertaalfouten en waakt over het gebruik van de juiste terminologie. 

Neem contact op met MKvertalingen als u wilt dat uw documenten met alle zorg vertaald en 
geredigeerd worden. We zijn u graag van dienst.

3. Taalvariatie

Deze rubriek gaat over taal in de breedste zin van het woord. Er staan taalkronkels, (ver)
taalfouten , taalgrappen of dubbelzinnigheden in maar ook etymologie van woorden en 
aspecten van taalverwerving. 

Deze keer, hoe kan het ook anders,  gaat het over voetbaltaal

Voorbeschouwing op tv voor Nederland vs Spanje (stel…..)
A = tv-presentator en gespreksleider in de studio ter plaatse, zoals gebruikelijk in het stadion
B = Spanje-kenner
C = ex-voetballer
D = ex-bondscoach

A: “Wat weten we van de tegenstander, Spanje?”
B: “Tsja, we weten hoe ze in de finale kwamen, ze spelen aanvallend, spelen het liefst man-
tegen-man. Dol op positiespel, hoge balcirculatie. De Spanjaarden hebben een hoge 
penetratiefactor, mede door hun goede individuele techniek. Hun zwakke plek zit misschien op 
het middenveld… Die wil nog wel eens een linie opschuiven. Kick-and-rush doen ze niet zo 
vaak, alleen als ze echt in nood zitten. Hebben een buitenspelval die geniepig is.
A: “Jaja, we verwachten geen Italiaans voetbal, catanaccio, en loeren op de counter.”
B: “Nee, zeker niet. Ze spelen net als Oranje, spelen op balbezit.”
A: “Verwachten we geen type Mannschaft, die in de laatste minuut nog een goaltje meepikt in 
een slotoffensief?”
C: “Mwa, ze gaan er gewoon voor, de hele wedstrijd lang. Spanje is natuurlijk wel Nederlands 
grootste angstgegner, bij kans. Ze zullen het ons knap lastig maken.”
A: “En wat moet Nederland doen om te winnen?”
D: “Zoals we gezien hebben, was die ruit niks. We moeten gewoon in een 4-3-3-systeem veel 
cirkelpressie uitvoeren, hoog baltempo houden. Ze moe spelen, pressie uitvoeren. 
Opkomende backs kunnen belangrijk zijn in de slag om het middenveld. Onze spitsen zijn 
natuurlijk beter. Ze zijn bovendien langer dan die kleine Spanjaarden. Twee vleugelspitsen voor 
de voorzet kunnen nog wel eens het verschil maken in deze wedstrijd, maar dan moeten we 

Bij MKvertalingen zijn ze aan het juiste adres als het gaat 
om kwaliteitsvertalingen. Na een zeer strenge selectie werd 
Martine Kuijs geselecteerd om voor Transperfect 
vertalingen naar het Nederlands te redigeren en de laatste 
kwaliteitscheck te verrichten voordat de vertaling naar de 
klant wordt gestuurd. 

Transperfect zegt over zijn vertaalprocedure: ‘Bij elke vertaling 
wijzen wij drie professionele linguïsten toe: een moedertaal 
vertaler, editor en proeflezer. Elk van deze linguïsten is 
officieel gecertificeerd via het TransPerfect Linguist 
Certification (TLC)-programma, dat de norm voor 
uitmuntendheid zet in de vertaalindustrie.’ (voor de bron klik 
hier).

Onderstaand stuk is aangepast overgenomen uit: 
http://www.talenwereld.nl/20040611.html. Een echte aanrader is 
ook een recent artikel uit het tijdschrift Onze taal. Als u hier klikt kunt 
het artikel lezen.

Tijdens het WK vliegen je weer allerlei voetbaltechnische termen om 
de oren in de media. Als echte supporter (voor de gelegenheid) moet 
je natuurlijk kunnen meepraten in het soms onnavolgbare 
voetbaljargon. Voor het begrip van het jargon of om mee te kunnen 
praten, volgt hier een kleine cursus.
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4. Taalpodium Pools

de voorzet kunnen nog wel eens het verschil maken in deze wedstrijd, maar dan moeten we 
eerst hun verdedigingsmuur slopen.”
A: “Is iedereen fit?”
D: “Nou ja, Nederland heeft natuurlijk één geschorste speler, en twee geblesseerden. Zet je dat 
af tegen Spanje, die moeten wel vier spelers missen. De rest is redelijk gemotiveerd en fit, 
ondanks de zware trainingen: rondootjes, acht-tegen-acht oefenpotjes. De gele hesjes staan 
zeer zeker in de basis vandaag.”
A: “Hoe bereid je je voor op zo’n finale, jij hebt het meegemaakt in ’88.”
C: “Tsja, ik was wissel in die finale tegen Rusland. De trainingen waren licht. We speelden op de 
vroege goal, die tweede maak je vanzelf. Een strafschop eruit halen, op zulke dingen hoop je. 
Je weet wel, met schwalbes en zo.”
A: “Goed, we moeten eruit. Uw commentator zit klaar om verslag te doen van deze historische 
finale.”

Woordenlijst
positiespel: loze term; de bal precies rondspelen
balcirculatie: het rondspelen van de bal in het eigen team
kick-and-rush: lange pass naar de aanvallers en dan een snelle kans creëren. Actieve vorm van 
catanaccio.
buitenspelval: zo je verdedigers op een lijn zetten dat de aanvaller niet bereikbaar is, omdat hij 
anders buitenspel zou staan
catanaccio: een opstelling waarin men hoopt te bereiken dat de tegenstander niet door de 
verdediger komt, zelf speelt men vervolgens verdedigend en hoopt op een counter
balbezit: het hebben van de bal in je eigen team
Mannschaft: het Duitse elftal
slotoffensief: in het laatste kwartier wakker worden en beter spelen, hopend op een goede 
afloop
angstgegner: tegenstander tegen wie in het verleden zo vaak slecht is gespeeld of van wie zo 
vaak ongelukkig verloren is, dat men bang is geworden opnieuw onderuit te gaan
ruit: ruitvormige opstelling in het middenveld: nut onbekend
4-3-3-systeem: opstelling waarin er vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers zijn
cirkelpressie: in een halve cirkel rond het doel overspelen en loeren op een goed afstandsschot
opkomende backs: verdedigers die meekomen naar voren in de aanval
langer: lengte van een speler is belangrijk bij het koppen van de bal
vleugelspitsen: aanvallers die in de hoeken van het veld staan, komen van links of rechts en 
geven een voorzet naar de centrale spits…
verdedigingsmuur slopen: manieren vinden om makkelijk met de bal de verdediging binnen te 
dringen en zo in betere scoringspositie te komen. Bij kleine landen doet men dit gewoonlijk 
door ze moe te maken door hoog wedstrijdtempo

rondo: een oefening op de training waarbij je moe wordt
gele hesjes: zij die een geel hesje kregen op de training ter onderscheiding van hen die geen 
geel hesje kregen in een oefenpotje. Zegt helemaal niets, maar de media verbinden daar graag 
conclusies aan
basis: het elftal dat normaal gesproken opgesteld staat, uit een selectie van 23 voetballers
’88: het jaar dat Nederland Europees Kampioen werd
vroege goal: een doelpunt in het eerste kwartier, kan voor Nederland nog wel eens motiverend 
werken
vanzelf: in de voetballeer geeft dat aan dat het team lekker draait en dat dan alles als vanzelf 
lijkt te gaan, in feite is het de zin en motivatie om door te gaan
strafschop: veel acteertalent wordt geboren in het strafschopgebied, aanvallers gaan vaak luid 
kermend en schreeuwend neer in de hoop een penalty (= strafschop) te versieren bij de 
scheidsrechter. Een strafschop is een vrije trap zonder verdediging van elf meter op het doel. 
Alleen de doelman kan de bal dan nog tegenhouden.
schwalbe: leenwoord uit het Duits(!) voor het onaangeraakt, theatraal, luid kermend en 
schreeuwend vallen, liefst in het strafschopgebied

      



4. Taalpodium Pools

Pools wordt door ongeveer 40 miljoen mensen gesproken en is, net als Tsjechisch en het 
Slowaaks, een West-Slavische taal.  Een belangrijk kenmerk van de West-Slavische talen is het 
gebruik van het  Latijnse alfabet. Anders dan de Oost-Slavische volken hebben de  West-
Slavische volken onder invloed van het Rooms-katholicisme gestaan. Hierdoor zijn de  West-
Slavische volken het Latijnse alfabet gaan gebruiken. Het Poolse alfabet bestaat uit 32 letters in 
plaats van 26 zoals in het Nederlands.

De verbuiging van elk van de naamvalklassen afzonderlijk gaat bovendien nog gepaard met vrij 
veel onregelmatigheden. Net als in het Russisch beschikken werkwoorden over een perfectief 
en imperfectief aspect en bestaan er geen lidwoorden.
Wel kent het Pools in vergelijking met andere Slavische talen veel leenwoorden en 
leenvertalingen. Een grote groep historische leenwoorden komt uit het Duits, als gevolg van het 
eeuwenlange contact tussen deze twee talen. Het bekendste Nederlandse woord met een 
Poolse herkomst is waarschijnlijk grens. Dit woord is via het Duitse Grenze afgeleid van het 
Poolse granica.
Bijna 97% van de Poolse burgers  spreekt Pools als moedertaal. Van dialecten binnen het Pools 
is nauwelijks sprake. Etnische Polen vormen minderheden in Litouwen, Wit-Rusland en de 
Oekraïne. 

De vertaalactiviteit voor deze taal is dan ook flink toegenomen. In Nederland moeten voor 
Poolse werknemers veiligheidsvoorschriften, arbeidscontracten en werkomschrijvingen in het 
Pools worden vertaald. Tegelijkertijd wordt er ook veel naar Polen geëxporteerd.  Het komt 
regelmatig voor dat productomschrijvingen en handleidingen in het Pools vertaald moeten 
worden.

Gelukkig werkt MKvertalingen met zeer ervaren vertalers Pools, die allen gespecialiseerd zijn in 
een specifiek vakgebied.  Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Heeft u een vertaling 
Pools nodig? Klik dan hier of neem contact op met MKvertalingen via 020-3374508 of via e-
mail.

5. Uitsmijter

Voor degenen die de hele nieuwsbrief gelezen hebben en nog niet zijn uitgekeken op taal, een 
leuke puzzel over onvervalst Amsterdams. Weet u wat de betekenis is van onderstaande 
woorden?  Elk cijfer hoort bij een letter. Succes!

1.   pikketanissie
2.   drijfsijs
3.   geinponum
4.   attenoje
5.   een Oostenrijker
6.   sjappiehendelemendele
7.   naatje
8.   naar de galllemiezen gaan
9.   kapsones
10. habbekrats

a. 'lollig' iemand
b. een meevaller
c. borrel
d. verbeelding, arrogantie
e. iets wat niet deugt
f. vrijwel niets
g. sjofel, armoedig
h. wat een narigheid
i. ijverige poltieman
j. draai om je oren

Taal
Ondanks de bijna constante overheersing van buitenlandse 
machten die de ontwikkeling van de Poolse taal onderdrukten, 
heeft Polen een rijke literatuur en heeft het Pools tegenwoordig de 
meeste sprekers van alle West-Slavische talen. Pools is ook, na het 
Russisch, de grootste Slavische taal.
Bij bijna alle Poolse woorden ligt de klemtoon op de op één na 
laatste lettergreep. Een belangrijk kenmerk van de Poolse 
grammatica is een uitgebreid systeem van zeven naamvallen.

Pools is populair
Sinds 1 mei 2004 is Polen lid van de Europese Unie en is 
Pools één van de officiële werktalen van de Europese Unie. 
De belangstelling voor het land en de taal zijn daardoor flink 
toegenomen. Veel Polen werken in Nederland en België. 
Voor mensen die zaken willen doen met Polen kan het 
handig zijn Pools te spreken want in Polen wordt een stuk 
slechter Engels gesproken dan in West-Europa. 
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10. habbekrats
11. labberdoedas
12. mokum
13. achenebbisj
14. poppesnor

Klik hier om de puzzel op internet te doen.

De oplossing:
1. c, 2. l, 3. a, 4. h, 5. b, 6. m, 7. e, 8. k, 9. d, 10. f, 11. j, 12. n, 13. f, 14. i 

j. draai om je oren
k. alles gaat kapot, het wordt een rotzooitje
l. eend
m. een rotzooitje
n. stad
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