
062. Vijfde Limburgs dictee 
 

Voorronde in Het Belang van Limburg 
Deel 1. Meerkeuzetoets (In de opgave was telkens alleen het eerste woord juist gespeld.) 
1. langeafstandsloper 
2. epidemieën 
3. antiautoritair, antiabortuswetgeving, antislipcursus 
4. baldakijn, marsepein, porselein 
5. competities 
6. codicil 
7. dementie 
8. Noord-Limburgs 
9. officiële, linoleum, geolied 
10. time-outs, face-offs, pullovers 
11. accrediteren 
12. besproeiing 
13. per se, tezamen, et cetera 
14. cappuccino 
15. publicatie, modificatie, documentatie 
16. hardvochtig, hartgrondig, hartstikke 
17. boordevol, wagenwijd, huizenhoog 
18. lindethee, lindebos, lindebloesem 
19. indianentent, indianenreservaat, indianendans 
20. seksboetiek, seksshop, sexappeal 
 
Deel 2. Zoek de fouten. (In de opgave waren een aantal woorden verkeerd gespeld.) 
 
1. Volgens de taaladviseur berustte de door de commissieleden doorgevoerde selectie op 
nattevingerwerk. 
2. Hij griste het boek van de dennenhouten tafel en verdween ermee tussen de thuja’s 
achter in de tuin. 
3. Toen Pablo acht jaar was, had zijn vader hem reeds ingewijd in de rituelen en 
hartstochten van het stierengevecht. 
4. De tentoonstelling bracht een overzicht van de kunst van de steppevolken, waarvan heel 
wat voorwerpen terechtkwamen in de kunstcollecties van de Russische tsaren. 
5. In de eikenhouten ladekast vond hij enkel een stapeltje onder- of overbelichte foto’s. 
6. In een poging om zijn interesse weer op te wekken, begon ze aan terloopse avontuurtjes, 
maar het enige effect dat deze sorteerden, waren zijn sporadische woede-uitbarstingen. 
7. De prinses werd achternagezeten door een opdringerige freelancejournalist op een 
motorfiets, die haar wilde fotograferen. 
8. De columnist bestempelde de groeiende vraag naar kinderporno als de vieze uitwas van 
een nietsontziende seksindustrie, die op grote schaal op zoek is naar kinderen, om te 
voldoen aan de wildste fantasieën van een groeiende schaar geperverteerden. 
9. Bij de losseverkooppunten  is ’s avonds om halfelf al een eerste editie te koop van de 
krant van morgen. 
10. Na heel wat mentale ups-and-downs wist de antropoloog de kwintessens van het 
verschijnsel te omschrijven. 


