
Korektendoj

Hierbij de lijst van errata voor het Woordenboek. De lijst houdt vooral rekening met het nieuwe Groene Boekje.
Tiu æi listo de la korektendoj en la Vortaro enhavas ne nur la korektendajn tajperarojn sed plie baziøis sur la t. n.
nova verda libreto.

azoiko azoïcum
eoceno   e  oceen
filamento sterrenstelsel
Frislando Duitsland
gerilo guerrillastrijder;
guerrillero
holoceno   h  oloceen
jagurto moet zijn jahurto
koni: einde lijn: ~iøi
konglomeri: conglomereren
kuruko: pepi i.p.v. pepip
neolitiko:   n  eolithicum
oligoceno: oligoceen
paleolitiko:   p  aleolithicum
razi: ~isto ~iston ~as
sana: mal~ulejo wordt
*mal~ulejo
sefardo:   S  efard, Sefarde
*sukero: bonbon
*trunko: *~eto: tigo i.p.v. stigo

aboriginal wordt Aboriginal
aëreren, aërodynamica,
aëroliet en aërotrein verliezen
het trema en worden: aereren,
aerodynamica, aeroliet,
aerotrein.
agar-agar: agaragar
all-riskverzekering:
allriskverzekering
antimilitarisme: zonder streepje
apropos: à propos
art-director: artdirector
Augiasstal: augiasstal
Ave-Maria: Ave Maria
beet: het spreekwoord wordt: el
malgrandaj akveroj fariøas
grandaj riveroj
p. 194: kolomtitel: belabberd
belvédère: belvedère
blindvliegen: blind vliegen
blue jeans: bluejeans
bohémien: bohemien
BTW: btw
bullebak: bullenbak en
doorstreep, of verwijder ook
bullepees
candid-camera: candid camera
coëxisteren: co-existeren
condoléance: condoleance
cross-country: crosscountry
dag: 7de lijn: nigra peæjo i.p.v.
nigra peæo
dédain: dedain
deëscalatie, deëscaleren: 
de-escalatie, de-escaleren
deïndustrialiseren:
de-instrustrialiseren
desktop publishing:
desktoppublishing

Devoon: devoon
ding-dong: dingdong
dislokatie: dislocatie
drie: drievuldigheid:
Drievuldigheid
economy class: economyclass
Euratom: europarlement:
Europarlement
ex-voto: ex voto
eye-opener: eyeopener
fancy-fair: fancy fair
frou-frou: froufrou
gebruik: ~ maken van:
gebruikmaken van (in één
woord)
gezond: 4de lijn: lakto estas
guerrilla: guerillastrijder:
guerrillastrijder
haan: 4de lijn: hij hangt de
gebraden haan uit
hand- en spandiensten:  
hand-en-spandiensten
Hanze: hanzestad: Hanzestad
heil: Heilsleger: heilsleger
hidzjra: hidjra
hok: hokken: kunkube vivi:
konkube vivi
hoog: hoog-duits: Hoog-duits
hors d'oeuvre: hors-d'oeuvre
jaknikken: ja knikken
jarretel: jarretelgordel:
jarretellengordel
jij: jijen en jouen: jij-jouwen
jodenbuurt: jodenvervolging:
Jodenvervolging
Jugendstil: jugendstil
kaap: kaapvaarder:
Kaapvaarder
Kaïn: Kaïnsteken: kaïnsteken
kamille: 3de lijn: strandkamilo
wordt strandkamomilo
kaste: kastestelsel:
kastenstelsel kat: 2 lijnen voor
spreekwoord: komprenas eæ mia
kato
kerk: kerklatijn: Kerklatijn
kerstavond: kerstman:
Kerstman
kiele-kiele: kielekiele
klaaglied: klaagmuur:
Klaagmuur
klasse: klassejustitie:
klassenjustitie
klein: kleinduimpje: Klein
Duimpje
koe: laatste spreekwoord: multe
da bestoj, multe da nestoj
koek: koekenbrood:
koekebrood
kongsie: kongsi
kozak: Kozak
krab: krabbescheer:
krabbenscheer

kreeft: kreeftskeerkring:
Kreeftskeerkring
kribbe: kribbenbijter:
kribbebijter
langzaam: langzaam-aan-
actie: langzaamaanactie
lastig: ~ vallen: lastigvallen
lende: zeer waarschijnlijk:
lendenstuk, lendensteun,
lendenpijn, lendenwervel
Lieveheer: Lieve-Heer
linze: linzesoep: linzensoep
maart: in spreekwoord: vetera
malbonfarto
naijver, naijverig: na-ijver, 
na-ijverig
nationaal: nationaalsocialisme,
nationaalsocialist,
nationaalsocialistisch
Neanderdalmens, Neander-
thaler: neanderdalmens,
neanderthaler
nieuwjaar: Nieuwjaar
noordpoolexpeditie:
Noordpoolexpeditie
novicenmeester: novicemeester
o-benen: O-benen
Oedipuscomplex:
oedipuscomplex
off line: offline
OK: oké
one-man-show: onemanshow
onervaren: laatste woord moet
worden: flavbekulo
on line: online
opsmuk onamaåo: ornamaåo
paddestoel: paddenstoel,
paddenstoelwolk
pierebak, pierenbak:
pierenbad
pop-art: popart
pot: 4 lijnen voor spreekwoord:
nefero moet worden neøero
predikaat: predicaat
procédé: procedé
protégé: protegé, protegee
questionaire: questionnaire
recovery-room: recoveryroom
respons: responda reago
revérence: reverence
rhytm: rhythm rhythm-and-
blues
rijk: rijkswacht: Rijkswacht
rij-op-rij-af-boot: 
rij-op-rij-afboot, 
rij-op-rij-afschip
rollenspel: 
roll-on-roll-offschip
rune: runeschrift: runenschrift
Sadduceeër: sadduceeër

Salomonsoordeel:
salomonsoordeel
schriftgeleerde: Schriftgeleerde
sex-appeal: sexappeal
sibbekunde: sibbenkunde
Sisyphusarbeid:
sisyphusarbeid
sit-downstaking:
sitdownstaking
Sixtijns: sixtijns
smeer: spreekwoord: lekas
snij-ijzer: snijijzer
sovjetrepubliek:
Sovjetrepubliek
spore: sporeplant: sporenplant
staat: staatsbosbeheer,
staatscourant:
Staatsbosbeheer, Staatscourant
steen: steenbokskeerkring:
Steenbokskeerkring
talmoed, talmoedist: Talmoed,
Talmoedist
tong: 5de lijn: øi þvebis 
transalpijns, transatlantisch:
trans-Alpijns, trans-Atlantisch
two-seater: twoseater
ups en downs: ups-and-downs
vaderdag: Vaderdag
vanilleijs: vanille-ijs
vasten: vastenavond:
Vastenavond
veilig: veiligheidsraad:
Veiligheidsraad
Vestaalse: vestaalse
vice-voorzitter: vicevoorzitter
Volkerenbond: Volkenbond
prudenta: prudenta kiel
serpento
walkie-talkie: walkietalkie
weduwe: weduwenpensioen,
weduwenverbranding:
weduwepensioen,
weduweverbranding
weesgegroet: Weesgegroet
weglatingsstreepje:
ellasstreketo
wereldbank: Wereldbank,
Wereldgezondheidsorganisatie,
Wereldvrouwendag
wig: wiggebeen: wiggenbeen
x-benen: X-benen
ziel: zielepoot: zielenpoot
zondag: zondagswet:
Zondagswet
zot: zotte(n)klap: zotteklap

Meestal gaat het om hoofd- of
kleine letter, of al dan niet
splitsen. Door het onderstrepen
vestig ik de aandacht op de
correctie.


