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Voorronde voor de volwassenen (specialisten)
Deel 1. Meerkeuzetoets (In de opgave waren alleen de gecursiveerde woorden of woordgroepen
correct gespeld.)
1. antirookcampagne – kampanjedek – het spagnolet – champagneflûte
2. coeliakiepatiënten – behaatje – kornettist – tarifering
3. blindengeleidehond – niet-geleider – vrijgeleidebrief – leidmotief
4. de Dow-Jonesindex – een fastfoodketen – een 11 novemberviering – een a-capellakoor
5. bechamelsaus – gesolfegieerd – profetieën – negligé
6. on-Nederlands – het Standaardnederlands
7. volkssport – folkzangeres – volkszanger – minnezanger
8. gelay-oute teksten – coyotegehuil – uit privacyoverwegingen – kryoliet
9. maestro – aerobics – aeronaut – aerodynamica
10. achillespeesreflex – herculesarbeid – bacchanalen – lucullusmaal
11. beukennootjes – beukenhaag – hagenpreek – hagedis
12. tandemail – geëmailleerde pannen – ge-e-maild – émail-cloisonné – voicemail
13. een kipschnitzel – een wienerschnitzel – gepaneerde kipfilet – de kip-of-eivraag – een kipkroket
14. druïdendienst – laagrentende leningen – geacquiesceerd – Jamaicaans – Maurice’ midlifecrisis
15. textiel – context – strijksextet – intertekstueel – oversekst – sekstoerisme
Deel 2. Zoek de fouten. (De 22 gecursiveerde woorden waren in de opgave verkeerd gespeld.)
1. Om manlief ter wille te zijn trok ik naar een hoog aangeschreven hypnotherapeut, in feite een
opgewaardeerde gebedsgenezer. In een geurencocktail waarin brandende wierookstokjes
overheersten, ontgiftte hij heel mijn spijsverteringsstelsel met exorciserende en diffuse rituelen.
2. Dat ik er door al die exalterende walmen in trance raakte en voorwaar op een haar na ten prooi
viel aan een irreversibele uittreding (d.i. waarbij het astraallichaam geen rechtsomkeert kan maken),
moest ik er noodgedwongen maar bij nemen.
3. Ik zit sindsdien echter nog week in, week uit non-stop opgescheept met mijn obstinate obstipatie,
allesbehalve flatteuze flatulentie, duodenumkolieken en aberrante maagzuurproductie. Maar nu
neem ik natriumbicarbonaat of trek ik bij tijd en wijle naar een gastro-enteroloog.
4. De meeste Engelssprekenden in deze groepering zijn na de Tweede Wereldoorlog steeds fervent proAmerikaans geweest en zijn in hun handelwijze altijd recht door zee gegaan. Als ze te horen krijgen dat
hun meerjarenplan naar het zich laat aanzien in de prullenmand zal belanden en dat de kans zelfs reëel
is dat ze er op het komende partijconvent meedogenloos uit gebonjourd zullen worden, dan zullen ze
dat zonder meer heel laag bij de grond vinden en gegarandeerd gebelgd reageren.
5. Met postpunk- of bebopkapsel naar dat chique colloquium trekken van gerenommeerde
aartsconservatieve haarstilisten die nog zweren bij pijpenkrullen en getoupeerde hooimijten? Je
moet er maar op komen! Wat een gedurfde provocatie!
6. Waren er in het steentijdperk of neolithicum mammoetkuddes die rondzwierven over de
Noord-Aziatische toendra in de buurt van de taiga, het moerassige naaldwoud ten zuiden ervan? In
zand- en grindgroeven worden in ieder geval nu en dan botten en slagtanden gevonden van deze
kolossale behaarde olifantachtigen.
7. Houdt u zich alstublieft niet steevast van den domme! Dat u in dit exquise gezelschap uw ordinaire
maîtresse ongegeneerd voorstelde aan uw naïeve eega en laatstgenoemde publiekelijk schoffeerde,
vindt menigeen ronduit degoutant en ingemeen.
8. Van elk van de stagiaires en logees wordt verwacht dat ze haar abonnement op het
computermagazine als de wiedeweerga vernieuwt. Dat geldt dus niet voor de mannelijke abonnees.

9. Het is zonneklaar dat er ellenlange en huizenhoog oplaaiende discussies zullen zijn over de vraag
of de staatsiepruiken in deze vaudeville volgens de regieaanwijzingen nu ravenzwart dan wel
witblond horen te zijn. Alvast niks om apetrots op te zijn!
10. In een multi-etnische samenleving moeten ook sjiitische en Koerdische minderheden au sérieux
genomen worden; ook zij hebben een plaats in het politieke en socio-economische systeem.
11. In de fifties was zij een gevierde comédienne, maar toen ze een latrelatie met die conferencier
met zijn peper-en-zoutkleurige baard aanging, kwam aan haar veelbelovende carrière, die destijds
een blitzstart genomen had, een abrupt einde.
12. Ik hoop in u beider belang dat die milieu-inspectrice net zoals ik aanvaardt dat ook deze
geklasseerde onhygiënische varkensstallen zorgvuldig gedesinfecteerd moeten worden.

