Wat als… ruzie maken een sport was?
Man:

Wat scheelt er?

Vrouw:

Als ge dat nog moet vragen, vind ik het heel erg.

Man:

Ja coach, zij zegt nu wel niet wat dat er scheelt.

Coach:

Dat gaat niet komen. Daar moette gij niet op wachten. Gij moet meteen in
den aanval gaan.

Man:

Ah, ok.

Coach:

Komaan.

Man:

Moet dat nu vanavond? Ik heb hier eigenlijk echt geen zin in.

Vrouw:

Soms heb ik gewoon het gevoel dat gij mij niet meer graag ziet.

Man:

Maar ik zie u toch graag.

Coach:

Nee, niet naar logica gaan hè. Straks kunde gij gene kant nimeer op. Allee
hop, frontaal blijven staan, dat is de les.

Man:

Euh… schat, niet overdrijven!

Vrouw:

Overdrijven? Ik heb u gisteren gezegd…

Coach:

Nee, da’s rationeel zijn. Gewoon afblokken!

Vrouw:

Pfff… begint niet hè

Coach:

Dat is ‘em!

Man:

Oh maar echt!

Vrouw:

Blijf van mijn lijf!

Coach:

Zeer goed, Annelies, zeer goed. En nu oude koeien uit de gracht halen.
Komaan!

Vrouw:

En wat gij mij deze zomer gelapt hebt, dat ben ik ook nog niet vergeten,
zenne.

Man:

Och…

Vrouw:

En ruim uwe rommel op! Ik ben toch uw meid niet!

Vrouw:

En ik ben niet de enigste die het zegt. Mijn vriendinnen ook.

Man:

Oh, maar gij begint als uw ma te klinken hoor.
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Vrouw:

Hoh!

Man:

Wat?

Coach:

Voetfout! Voetfout! Ge zijt over de lijn aan’t gaan.

Vrouw:

Ah, maar ik dacht dat het die gele lijn was.

Coach:

Nee, da’s handbal. Maar het is goed, we gaan afronden, ge hebt dat zeer goed
gedaan. Merci en tot de volgende keer. … Jongens, einde les!

Man:

Dat was een goei matchke(n) hè! (Mijn naam is: ) Steve. Gij zijt goed.

Vrouw:

Merci, merci.

Man:

Gij hebt dat nog gedaan.

Welke elementen van de tussentaal kan ik hier horen?
typische informele woorden en tussenwerpsels
Ge / gij (u) in plaats van je / jij (je/jou) en speciale vervoeging van de
werkwoorden
Vlaamse diminutief met “ke”
verbuiging van het possessief: mijne / uwe / zijne / hare… en van adverbia
imperatief met “t”
woord

woorden worden niet volledig uitgesproken
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