
SCHOLEN BEKAMPEN ELKAAR IN TROFEE VOOR HET NEDERLANDS'Kwaliteit ligt
iederiaar hoger'
ln  een bomvo l le
cu l tuurzaal  Den
Hor inck g ingen zest ien
studenten van ac ht
TSO en AS0 scholen
gis teren met  e lkaar  de
st r i jd  aan in
+ - - t . , - - - ! i ^ Á ^ : !t o o r  v o o r  u  r 6 | l t r r u .
Kobbegemnaar
Ceoffrey De Bondt
werd de he ld van de
dag. nuov oe slroelern

Nore, GeoÍfÍey, Élke, Katlêen, Kevin, ChaÍlottê ên Jens, de zeven laurêaten van dê 19de TroÍee
voor het Nederlands. (rrds

'Een correct taalgebruik, niets
meer niets minder.' Daar is het
Rotary Asse om te doen in de
jaarlijkse Trofee van het Neder-
lands, een scholentornooi in
welsprekendheid, dit keer met
de laatstejaars van vier ASO- en
vier TSO-scholen uit Asse. Ter-
nat, Merchtem, Kapelle-op-den-
Bos en Zaventem.

IN TIJDEN VAN CHATTEN
EN SMS IS AANDACHT
VOOR CORRECT
TAALGEBRUIK ZEKER
AAN DE ORDE
Benoit Boucquillon,
voorzitteÍ Rotary Asse

, ,

'In tijden van turbotalen, die
hun oorsprong vinden in het
chatten en het gebruik van
sms'jes, is extra aandacht voor
een correct taalgebruik zeker
aan de orde', vindt voorzitteÍ
Benoit Boucquillon van Rotary
Asse, de vereniging die al negen -
tien jaar de Tïofee voor het Ne-
derlands als een van haar para-
depaardjes blijft omaÍmen. 'De

trofee vindt zijn oorsprong in
r99t bij enkele bedrijfsleiders die
geconfronteerd werden met een
prangend probleem van ver-
slechterend taalgebruik. Bij de

GEOFFREY DE BONDT:

ïaalis mijn minnare9

jongeren was de Nederlandse
spelling en p:ammatica in ver-
slagen, nota's of rapporten van
een erbarmelijk niveau.'
De zestien kandidaten brachten
elk twee korte voordrachten:
een over een vooraf zelfgekozen
onderwerp en een tweede dat ter
plaatse moest worden voorbe-
reid uit een selectie krantenarti-
kelen.'Winnares 

bij de TSO-scholen
werd Elke VeÍspecht (Sint-Do-
natus Merchtem). voor Katrien
Mertens (Sint-Godelieve Kapel-
le-op-den-Bos) enJens Van Ver-
re (GTSM Merchtem). In de
ASO-scholen was het goud voor
Geoffrey De Bondt (Sint-MaÍti-
nusscholen Assé). het zilver
voor Charlotte Van Hollebeke
(Sint-Jozef Ternat) en het brons
voor Nore De Corte (Sint-Dona-
tus Merchtem). Geoffrey kreeg
voor het ASO ook nog de pu-
blieksprijs. Bij het TSO koos het
publiek voor Kevin Verdoodt
(Sint-Donatus). Sint-Donatus
(TSO) en de Sint-Martinusscho-
len (ASO) wonnen de scholen-
trofee ter waarde van zso euro,
te besteden aan een culturele ac-
tiviteit. 'De jury was dit jaar

enorm tevreden over de kwali-
teit van de kandidaten', zegt
voorzitter Lode Pletinckx, die
ook de meeste edities meemaak-
te, 'De thema's waren goed geko-
zen en de spreekvaardigheid be-
koorde ons. De typisch Brabant-
se woorden en klanken heb ik

dit jaar voor het eerst niet meer
gehoord, dus het gaat iederjaar
beter. Het verschil tussen TSo
en ÁSo blijft hoorbaar, maar
ook daar merken we verbete-
ring. Wat mij betreft was dit ver-
uit een van de beste edities van
deze Trofee van het Nederlands.'

|(OIIEGEI Geoftey De Bondt
stak er volgens de kenners dui-
delijk bovenuit. De student
moderne talen en wetenschap-
pen van de Sint-Martinusscho-
len ASO Asse bracht eerst e€n
redwoering over het gemengd
onderwijs. 'Ik schrot eerlijk
gezegd nogal van de reacties
van het publiek. De sfeer lvas
tamelïk gespannen. Ik merkte
wat commotie bï somnige din-
gen die ik zei, maar anderzijds
voelde ik dat mensen in de zaal
ook wel akkoord gingen met
mijn standpunten,'
Geoffrey kreeg zijn talent voor
taal nochtans niet van huis uit

mee. 'Mijn ou-
ders zijn allebei
wetenschap-
pers. Weten-
schap boeit mij
ook enorÍn,
maar taal vind
ik minstens
even belang-
rijk. De weten-

schap is mijn vrouu de taal
mijn mimares, zeg ik graag,.Ik
volgde al dictie op mijn zesde.
Daarna ging ik in de muziek-
academie verder in dramati
sche kunsten en toneel. Die er-
varing kwam vandaag natuur-
lijk gp€d van pas.' (RDS)
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