217. Tiende Groot Nederlands Dictee van het Davidsfonds
Voorronde voor de volwassenen (liefhebbers)
Deel 1. Meerkeuzetoets (In de opgave waren alleen de gecursiveerde woorden of woordgroepen
correct gespeld.)
1. profetieën – epidemieën – calorieën
2. gelay-oute teksten – babyoogjes – coyotegehuil
3. trucje – trukendoos – succulente perziken
4. volksstam – folkzanger – volkszanger
5. gefilibusterd – geduelleerd – geëuthanaseerd
6. beukennootjes – beukenhaag – hagedis
7. Nederlandstalig – on-Nederlands – het Standaardnederlands
8. hobbyen – gehobbyd – hobbyist
9. ge-e-maild
10. blindengeleidehond – vrijgeleidebrief – syfilislijder – guerrillaleider
11. reproductie-uitgave – milieuonvriendelijk – prairie-uil – relaxfauteuil
12. uitzaaiing – opruiing – uiachtig – plooiingsgebergte
13. textiel – context – teletekst – sekstoerisme – sextant
14. maestro – bistro – coëfficiënt – boeddhist – distantiëren
Deel 2. Zoek de fouten. (De 22 gecursiveerde woorden waren in de opgave verkeerd gespeld.)
1. Raad je echt niet wat ik ten zeerste schokkend vind? Dat de copiloot te midden van de drukte die
zo’n ceremonieel nu eenmaal met zich meebracht, jammer genoeg niet met de nodige egards
verwelkomd werd.
2. Een rugbyspeler rugbyt, een basketballer basketbalt, een honkbalspeler baseballt en een
bridgespeler bridget. Zo simpel is dat. Maar wat doet een cd-speler?
3. Die twee onvervaarde globetrotters liftten van de Zuidpool naar de Noordpool en beleefden
onderweg naar de middernachtzon fascinerende avonturen.
4. Die stinkend rijke herenboer met zijn luxueuze haciënda’s schepte graag op met zijn immense
kuddes merinosschapen.
5. Nadat hij door die plenzende regen in die verraderlijke S-bocht vervaarlijk geslipt was, zag de
paniekerige zondagschauffeur in zijn achteruitkijkspiegel nog hoe hij achter zich verscheidene kopstaartbotsingen veroorzaakt had.
6. De represailles van de regeringstroepen tegen de verzetsstrijders waren ongemeen moorddadig
geweest. Dat die laatsten destijds naar verluidt gifgas aanwendden en dat een van hun pelotons het
stadscentrum plunderde, is nooit meer dan een voorwendsel geweest.
7. De Franssprekenden zijn na de Tweede Wereldoorlog steeds fervent anti-Amerikaans geweest, maar
als ze te horen krijgen dat de kans reëel is dat ze er op het komende partijconvent meedogenloos uit
gebonjourd zullen worden, dan zullen ze dat gegarandeerd heel laag-bij-de-gronds vinden.
8. Met een warrig postpunkkapsel naar dat colloquium trekken van aartsconservatieve haarstilisten
die nog steeds zweren bij pijpenkrullen? Je moet er maar op komen! Wat een provocatie! Je zou als
organisator voor minder van je à propos raken.

9. Waren er in het neolithicum mammoetkuddes die rondzwierven over de Noord-Aziatische taiga,
het moerassige naaldwoud ten zuiden van de toendra? In zand- en grindgroeven worden nu en dan
botten en slagtanden gevonden van deze kolossale behaarde olifantachtigen.
10. Houdt u zich alstublieft niet steevast van den domme en gedraagt u zich toch wat
gedistingeerder! Dat u in dit chique gezelschap uw maîtresse, een ordinaire lellebel, ongegeneerd
voorstelde aan uw naïeve eega en laatstgenoemde ten aanschouwen van alle notabelen schoffeerde,
vindt menigeen ronduit degoutant.
11. Ik hoop in u beider belang dat die milieu-inspectrice net zoals ik aanvaardt dat ook deze
geklasseerde onhygiënische varkensstallen zorgvuldig gedesinfecteerd moeten worden.
12. Om manlief ter wille te zijn trok ik met mijn obstipatieklachten niet naar een gastro-enteroloog
maar naar een gerenommeerde hypnotherapeut. In een geurencocktail waarin brandende
wierookstokjes overheersten, ontgiftte hij heel mijn spijsverteringsstelsel. Door al die walmen raakte
ik binnen de kortste keren in trance en viel er op een haar na ten prooi aan een irreversibele
uittreding. Ik heb er nadien zelfs nog een paar diarreeaanvallen aan overgehouden.

