
 

Wat is de populairste taal? Ontdek het via het 

wereldkampioenschap talen 2016 van bab.la! 

(Hamburg, 9 November 2016) Sinds 2013 organiseert bab.la elk jaar een wereldkampioenschap talen. 

Daarin strijden de talen voor de titel van mooiste taal. Na 10 weken van spannende wedstrijden tussen 

64 talen, won Pools voor de tweede keer in de geschiedenis van het toernooi. De volledige resultaten  

kan u nalezen op http://nl.bab.la/nieuws/language-worldcup-2016.  

“Pools wordt gezien als een van de moeilijkste talen van Europa. Maar dit jaar heeft het 

wereldkampioenschap, met de hulp van onze enthousiaste gebruikers die match na match stemden, 

alweer bewezen dat de Polen ook de populairste taal spreken.” zegt Polish Content Manager Weronika 

Jaszcz. “Ik ben heel blij om de schoonheid van mijn moedertaal met de hele wereld te kunnen delen.” 

Karolina Gorak, Polish Content Assistant, is het daarmee eens: “Het schenkt genoegen om te zien dat 

Pools bekender en populairder wordt over de hele wereld. Ik hoop dat deze uitslag mensen zal 

aanmoedigen om deze uitdagende maar charmante taal te leren.” 

Italiaans en Duits kregen respectievelijk de zilveren en bronzen medaille. Deze twee talen eindigen elk 

jaar hoog door de onvoorwaardelijke steun van hun sprekers.  

Keer op keer is bab.la een trotste ambassadeur voor meertaligheid. “Als we ervoor kunnen zorgen dat 

onze gebruikers een nieuwe taal leren kennen, die bijvoorbeeld in een afgelegen regio gesproken 

wordt, dan hebben we onze taak volbracht” zegt Project Manager Tamara Muñoz. 

Over bab.la: 

bab.la (http://bab.la/) is een interactief taalplatform met meer dan 40 vertaalwoordenboeken, 

woordenschatlessen, taaltests en taalspelletjes. De site, die momenteel in 28 talen (Engels, Arabisch, 

Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Fins, Frans, Esperanto, Duits, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, 

Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Swahili, Zweeds, 

Thai, Turks en Vietnamees) beschikbaar is, is gebaseerd op een wiki. Gebruikers  kunnen zelf 

vertalingen en andere inhoud toevoegen en feedback achter laten. bab.la werd in 2007 opgericht door 

Dr. Andreas Schroeter en Patrick Uecker. Sinds April 2015 maakt bab.la deel uit van de Oxford 

Dictionaries familie bij Oxford University Press. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

Tamara Muñoz  

Project Manager 

Email: tamara[at]bab[dot]la  

Telefoon: +49 (0)40 707080953 
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