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“ HOW CAN WE 
KNOW THE 
DANCER FROM 
THE DANCE?

 W.B. Yeats

Van Babel tot babbel – 
vertaalapps onder de loep
Ilse Depré, BiB IDee

Ben je op reis in Spanje en versta je de ober niet? Ben je verlo-
ren gereden in Rusland en raak je niet wijs uit de verkeersbor-
den? Of word je thuis aangesproken door een toerist die enkel 
Japans kan spreken? Ook dan kan je weer terecht bij enkele 
handige apps.

Google Translate is ongetwijfeld de bekendste vertaaltool, en 
is beschikbaar als webversie (translate.google.be) en app voor 
iOS en Android. Meer dan 90 talen staan ter beschikking, en 
een aantal daarvan kan je offline downloaden, zodat je in het 
buitenland geen internetconnectie nodig hebt. Daarnaast bevat 
Google Translate ook twee handige opties. Zo kan je via het 
microfoon-knopje een stuk van de conversatie tussen jezelf en 
een anderstalige laten vertalen, waarbij de app de vertaling ook 
uitspreekt in de gewenste taal. Je kan ook via het camera-knopje 
een foto nemen, bijv. van een stuk tekst in een ander alfabet 
zoals het cyrillisch, waarbij Google Translate de tekst herkent 
en bij het aanklikken vertaalt. Net zoals de offline functie zijn 
deze opties (nog) niet voor alle talen beschikbaar.

Wil je een alternatieve tool testen, probeer dan eens iTranslate 
(iOS, Android). De gratis versie biedt quasi dezelfde talen aan 
als de Google-tool, maar wil je een reclamevrije app waarmee 
je ook offline kan werken en gesproken tekst kan vertalen, dan 
moet je upgraden naar de pro-versie. Voor Aziatische talen is 
WayGo (iOS, Android) dan weer een aanrader. Ook hier kan je 
een foto nemen van de tekens, waarna de app voor jou vertaalt. 
Nadeel is wel dat je met de gratis versie beperkt bent tot 10 
vertalingen per dag. De app vertaalt ook enkel naar het Engels. 

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com
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hAblAr neerlAndès

Men vi kAn ikke forstå hAM

får jAg hjälpA?
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