
115.  Dictee van de BACOB- bank ( via Hugo Van Malder)  
 

Nationale finale: Het unieke initiatief van een gerenommeerde bank 
 
Na het exquisiete interview van alle genodigden met de elite van de Zuidwest-West-Vlaamse 
stad en een kortstondige goedendag aan het bijkantoor van Kortrijk-Sint-Elisabeth, trokken 
onze analisten – ditmaal onder een wolkeloze hemel – naar de hoofdzetel in het hartje van 
Brussel waar naar verluidde een dicteefinale zou plaatsvinden. 
 
Allerlei facetten werden hier dan ook blootgelegd en alle niveaus kwamen aan bod. Onze 
maniakken ontmoetten eerst de consciëntieuze lesgever van de dienst Vorming en 
Opleiding, die zoveel mogelijk  personeelsleden voorbereidde op de nakende invoering van 
de euro. 
 
Hij behandelde onder meer de kandidaat-landen, Groot-Brittanniës eigenzinnige  
anti-Europese houding, de teloorgang van de BEF-biljetten en -munten, de verwachte 
evolutie van de langetermijnrente en de wijze waarop de kortetermijnrentevoeten door 
zestig banken dagelijks gefaxt zouden worden. Verreikende, meestendeels nog theoretische 
vooruitzichten. 
 
Onze minutieuze verslaggevers besteedden ook aandacht aan de lay-out en de inhoud van 
de allernieuwste Cordius Flash, een prachtexemplaar van een infodocument, altijd  
up-to-date en daarbovenop telkenmale in een uitmuntende taal en een uiterst verzorgde 
spelling, een topprestatie van onze beleggingsspecialisten. 
 
Deze laatsten wezen op de zware uitdagingen van wat zij hun metier plachten te noemen. Zij 
knarsetandden wel bij de affreuze gedachtegang van enkele cliënten die zich steeds meer 
het recht toe-eigenden de meerrentende, concurrentiële bankproducten te analyseren, 
zoals die van de niet-EMU-landen, waaronder de Tsjechischekroonobligaties. Maar bij wie 
zouden zij terechtkunnen als deze risicovolle nieuwkomers gecalld zouden worden? Beeldt u 
zich deze nieuwe tendensen maar eens in! 
 
Even pauzeren. Wellicht hebt ook ú nu trek in een smeuïg cappuccinootje met koekjes en 
chocolaatjes of vermoedt u budgettaire complicaties? Daarvoor moet u toch niet per se 
gesyndikeerd zijn? Of zullen we nu even onze gadgets tentoonstellen met de alom bekende 
pluchen BACOB-beertjes die u commercieel altijd naar hartenlust mag aanbieden? 
En bent u ook zo dolenthousiast over de ter beschikking gestelde reuzencheques? Jammer 
genoeg zult u misschien nog plaats te kort hebben voor het invullen van het kolossale bedrag 
van – zegge en schrijve – twee miljoen zevenhonderdduizend en achttien frank... 
 
Wordt het alweer een ellenlang dictee? In u aller belang: níéts daarvan. En is die nieuwe 
spelling nu een makkie of een zwaar corvee? Och, vleit u zich met de gedachte dat onze bank 
er tenminste werk van maakt. U kent toch ons motto? Samen gaan wij ertegenaan. Geen 
muggenzifterij trouwens. Laten we er tot slot in dit weidse gebouw liever eentje drinken op 
de goede afloop. Beste spellingvirtuozen, wees nu zelf ook fier op uw moedertaal 
liefhebbende bank! 


