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CLARIN-NL bijeenkomst 28 oktober 2010
Op 28 oktober 2010 is een succesvolle CLARIN-NL bijeenkomst gehouden in Utrecht. Daarin
presenteerden zich drie van de lopende CLARIN-NL subprojecten: TICCLops (Martin Reynaert), WFTGTB (Hindrik Sijens en Katrien Depuydt), en SignLinc (Onno Crasborn). Een deel van de leden van het
Internationaal Adviespanel (IAP) was hierbij aanwezig en twee van hen (Benjamin T’sou en Harold
Short) gaven een presentatie van hun eigen werk. Meer informatie inclusief de presentaties kan je
hier vinden.
IAP-vergadering en NAP-vergadering
Op 29 oktober is er een IAP-vergadering gehouden in Utrecht. Het hoofdbestanddeel van deze
vergadering betrof de beoordeling en rangschikking van de in de tweede Oproep ingediende
voorstellen voor subprojecten binnen CLARIN-NL. Eind november wordt de NAP-vergadering
gehouden die zich ook over de beoordeling en rangschikking van de ingediende voorstellen zal
buigen. Midden december is hierover een besluit door het bestuur te verwachten.
Publicatie TICCLops
Martin Reynaert kondigde tijdens zijn presentatie op de CLARIN-NL bijeenkomst van 28 oktober een
publicatie over Text-Induced Spelling Correction (TICCL) aan als een van de resultaten van het
TICCLops project. Deze Open Acces publicatie in het tijdschrift International Journal on Document
Analysis and Recognition, met als titel Character confusion versus focus word-based correction of
spelling and OCR variants in corpora is nu online hier beschikbaar.

Galatea workshop 1, Leuven, 14 december, 10-16 uur
GALATEA: Oud(er) Nederlands en nieuwe, digitale onderzoeksmogelijkheden
Op 14 december 2010 organiseert CLARIN-Vlaanderen in Leuven de eerste van een drietal workshops
over het gebruik van digitale hulpmiddelen bij onderzoek gebruikmakend van Nederlandse teksten.
De nadruk ligt op het onderzoek in/van oude(re) teksten, omdat voor hedendaags Nederlands al
meer mogelijk is.

We definiëren oud(er) Nederlands erg ruim: van Middelnederlands tot het Nederlands van het begin
van de 20e eeuw! Natuurlijk zijn ook onderzoekers die zich bezighouden met hedendaags Nederlands
van harte welkom om mee te discussiëren en ook hun noden en behoeften te formuleren!
De eerste workshop is bedoeld om te achterhalen welke noden en wensen de betrokken
onderzoekers hebben. Wat zou men in de toekomst graag willen kunnen doen? Wat is er
bijvoorbeeld voor andere talen al wel mogelijk en nog niet voor het Nederlands? In de presentaties
staan de mogelijkheden die het gebruik van digitale hulpmiddelen bieden centraal.
Meer informatie: http://www.ccl.kuleuven.be/CLARIN/events.htm

