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Voorronde voor de volwassenen
Deel 1. Meerkeuzetoets
1. prostitué – 2. poriënvulsel – 3. twee-eenheid – 4. pannenkoekenhuis – 5. gelinieerd – 6.
koe-uier – 7. Zuidoost-Aziatisch – 8. variétéartiest – 9. mozaïekvloer – 10. gevolleybald – 11.
yuppies – 12. diskjockey – 13. tektonisch – 14. aniline-inkt – 15. colibacteriën – 16. lullepraat
– 17. sacharine – 18. kerosine - 19. plusminusteken – 20. aneurysma
Deel 2. Zoek de fouten. (In de opgave waren een aantal woorden verkeerd gespeld.)
1. “Wie benijdt je het meest om je onnavolgbare accuratesse?” – “De kandidaat-notaris,
want zelf is hij een slonzige sloddervos, die er uitermate slordige geplogenheden op na
houdt en van wie je binnenkort gegarandeerd geen vlekkeloze scriptie op jouw bureau kunt
verwachten.”
2. Ten behoeve van de op sensatie beluste fotografen van de tabloidpers zullen enkele
pin-ups de zojuist geïnstalleerde apparatuur in het fitnesscentrum met hun welgevormde
rondingen maar al bij al niet echt imponerende musculatuur inwijden, onder het
lachwekkende voorwendsel de prijs-kwaliteitverhouding ervan proefondervindelijk te
testen.
3. Het bevreemdde de woordvoerster dat men niet stante pede overging tot de
inbeschuldigingstelling van de boute diplomaat toen hij de tirannieke juntaleider van dat
derdewereldland in de rechtszaal ten aanschouwen van miljoenen kijkers in een
rechtstreekse televisie-uitzending branieachtig uitschold voor debiele zeikstraal.
4. Die kakkineuze Jamaicaanse blitskikker, een parvenuachtige patjepeeër, die te oordelen
naar de modieuze Italiaanse snit van zijn exclusieve colbertjasje behoorde tot wijlen Gianni
Versace’s beste klanten, bleek ook een echte driftkikker, want midden in een verhitte
woordenwisseling met een pocherige Curaçaoënaar, een echte kapsoneslijer en poehamaker
met een macho-uiterlijk, rukte hij furieus een samoeraizwaard van de wand. Enkele
gechoqueerde aanwezigen, die niet werkeloos wilden blijven toezien, kwamen tussenbeide
en konden nog net beletten dat de dolgedraaide bruut er zijn gesprekspartner mee te lijf
ging.
5. Een louche Servische marineofficier met een imposante kepie, zo te zien een
kapitein-luitenant-ter-zee, die naar hij zei heel zijn leven gediend had op een kanonneerboot
voor middellangeafstandsraketten in de Adriatische Zee, nipte aan zijn vijfde slivovitsj, die
pruimenbrandewijn die de slokdarmwand verzengt, en wauwelde dat hij zich ten langen
leste op het vasteland gesetteld had. Zijn tafelgenoot, een robuuste Moskoviet met heel wat
minder anciënniteit, tuurde onderwijl bij dat soort gespreksstof totaal ongeïnteresseerd en
apathisch in zijn wodka.

6. Hoog- en polsstokspringen waren voor die succesrijke Friese decatlonspecialist, een
authentieke allrounder, altijd de disciplines geweest waarin hij uitmuntte, maar door een
achillespeesblessure, opgelopen bij een grandioos geflopte fosburyflop tijdens de strijd voor
een halvefinaleplaats, kwam aan dat succesverhaal abrupt een einde. Hij diende zich
vervolgens totaal gedesillusioneerd te beperken tot wat heen en weer springen aan de
pingpongtafel in zijn garage, of bij windstil weer wat amateuristisch fierljeppen, die volkse
variant van polsstokverspringen.
7. Laten we er allen zonder uitzondering dus hier van uitgaan dat het zonder meer in u
beider belang is dit ideeëloos allegaartje van stereotiepe en clichématige voorstellen zonder
veel blabla meteen in de prullenmand te deponeren.
8. In het kleuter- en lager onderwijs zou volgens sommige pedagogen met misplaatste zin
voor artisticiteit onverwijld in een solide en geplamuurde buitenmuur moeten worden
voorzien voor graffitikunstenaars in spe. De nonnetjes van ons lokale dorpsschooltje,
aangevoerd door moeder-overste, die van avant-gardistische kunst geen kaas gegeten heeft,
zullen hoogstwaarschijnlijk niet echt wild enthousiast hun kunstminnende dreumesen,
geëquipeerd met hun aerosolbusjes, hun scheppingsdrang ongebreideld laten botvieren op
de kloosterlijke architectuur van de fröbelklasjes.

