
045.  Vierde Limburgs dictee  
 

Voorronde in Het Belang van Limburg 
 
Deel 1. Meerkeuzetoets 
 
1. lievevrouwebedstro – 2. donquichotterie – 3. trezorie – 4. noordwestenwind – 5. 
spitsbogenstijl – 6. carrousel – 7. hunebed – 8. penicilline-injectie – 9. consciëntieus – 10. in 
groten getale – 11. compromittant – 12. antichrist – 13. klavecimbel – 14. stencilen – 15. 
rondetafelconferentie – 16. Boeddhabeeld – 17. confisqueren – 18. procedeetje – 19. 
kolibries – 20. dilettant 
 
Deel 2. Zoek de fouten. (In de opgave waren een aantal woorden verkeerd gespeld.) 
 
1. De minister verklaarde dat de jammerklachten van de vroegere 11 julisprekers over de 
achteruitstelling van Vlaanderen in het Belgisch staatsverband nu niet meer ter zake waren. 
 
2. Degenen die beweerden dat er bij het uitbreiden van het aantal werktalen problemen 
zouden rijzen met de bedrading, vergaten blijkbaar welke mogelijkheden er schuilen in het 
gebruik van multivezelkabels. 
 
3. Een van de te overwegen vuistregels is dat de bemoeienis van een deelstaat op het 
grondgebied van een andere deelstaat niet mag worden gedoogd. 
 
4. De drie Guys zullen waarschijnlijk opgelucht ademgehaald hebben, toen uitlekte dat vijftig 
miljoen van het Agustasmeergeld bij de SP terechtgekomen was. 
 
5. Het bevreemdde de politie-inspecteur dat het door de dader gebruikte 
veiligheidsscheermes niet bij het bewijsmateriaal was gevoegd. 
 
6. Denis de Rougemont probeerde aan te tonen dat hartstochtelijke liefde hoegenaamd 
geen universeel menselijk gegeven is, maar een specifiek westerse creatie, resulterend uit de 
christelijke mystiek, de hoofse liefde en de roman als literair genre. 
 
7. Zoals bijna de hele progressieve Russische intelligentsia werd Poesjkin lange tijd 
gefascineerd door de vrijheidlievende Byron. 
 
8. Het werkje was verrassend goed geïllustreerd met foto’s en uittreksels van documenten. 
 
9. Van ver gezien maakte de dame een opgewekte en zelfbewuste indruk, maar toen ze 
dichterbij kwam, zag hij hoe terneergeslagen ze erbij liep. 
 
10. De psychiater beweerde dat het bekijken van soapseries emotionele en fysieke 
stoornissen teweegbracht, gaande van gastro-intestinale aandoeningen tot nachtelijke 
angstaanvallen. 


