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Voorronde voor de volwassenen (amateurs)
Deel 1. Meerkeuzetoets. (In de opgave waren alleen de gecursiveerde woorden en
woordgroepen correct gespeld.)
1.

a. met lievevrouwebedstro bereide meiwijn
b. een geel-zwarte koninginnenpage
c. de jaarlijkse Koninginnedag in Nederland
d. de terecht afgelaste koninginnenrit

11.

a. Bahamontes’ tourzege
b. Van Impes bolletjestrui
c. Armstrongs zes tourzeges
d. Merckx’ regenboogtrui

2.

a. een conciliante conciërge
b. rösti gevolgd door yoghurt
c. een foxterriër met rabiës
d. een perpetuum mobile van Paganini

12.

a. frequent voorkomende wetsschennis
b. de Engelse landschapsstijl
c. de Amerikaanse invloedssfeer
d. de flitspuit hanteren

3.

a. de abscis van een coördinatenstelsel
b. de apsiskapel van de gotische kathedraal
c. een abcesvormig ettergezwel
d. obscene handgebaren

13.

a. veel kapsones hebben
b. een Nieuw-Guinese kasuaris
c. een Russische kosmonaut
d. een caleidoscopische kijker

4.

a. lichtgevend en fascinerend sint-elmsvuur
b. de bloedige Sint-Bartholomeusnacht
c. lancetbladig sint-jakobskruid
d. het sint-janslot in juni

14.

a. het kleppensysteem van de bathyscaaf
b. viseieren met veel lecithine
c. een dooiergele cantharel
d. een anthologie van Griekse epigrammen

5.

a. een zware fout bagatelliseren
b. acaciahout metalliseren
c. havannasigaren banderolleren
d. een volleybal met kracht volleren

15.

a. galopperende steppepaarden
b. capillaire haarvaten
c. aberrant haantjesgedrag
d. een agressieve dobermannpincher

6.

a. een elektrische koffieautomaat
b. een efficiënte antirookcampagne
c. een waterproof ski-jack
d. polyinterpretabele uitzettingsdecreten

16.

a. een beleefde nijging als welkomstgroet

7.

a. een tournee door Midden-Amerika
b. de foeragetent op het kampeerterrein
c. de pauselijke zoeaven
d. de taboeret van de pianovirtuoos

17.

a. de pylonen van de rotstempel
b. een orthodontische polikliniek
c. een taifoen in de Zuid-Chinese Zee
d. tirannieke filistijnen

8.

a. een jezuïtische discipline
b. een portemonnee met Libische dirhams
c. een kolibrie met iriserende kleuren
d. de marifoon van de badmeester

18.

a. een goed doorbakken entrecote
b. homoseksuele rêverieën
c. een degoutante handelwijze
d. crêpegaren van een synthetische vezel

9.

a. een klaar-overtje met een spiegelei
b. de flowerpower in de jaren ’60
c. een dame blanche als toetje
d. attractief fulltimewerk

19.

a. een militair defilé
b. een bevattelijk resumé
c. een gerenommeerde medocwijn
d. een Israëlische lychee

b. nijtende zeboes en jaks
c. een huwelijksakte verlijden
d. verspreidbladig en paarbladig goudveil

10.

a. met een collega geswitcht hebben
b. als journalist gefreelancet hebben
c. gefakete satellietfoto’s
d. het gerestylede diaconessenhuis

20.

a. een ietwat afatische lesbienne
b. klaaglijk blèrende schapen
c. een dubbelgebeide manegehouder
d. uit koemelk bereide gruyèrekaas

Deel 2. Zoek de fouten. (In de opgave waren de 21 gecursiveerde woorden of woordgroepen
verkeerd gespeld.)
1. Daar hij met enkele amicale ranchero’s van de dichtstbijzijnde haciënda’s uitsluitend
tequila had gedronken, verheugde het de Mexicaanse cowboy uitermate dat hij – tijdens zijn
rondreis door Zuid- en Midden-Amerika met enkele solitair levende prairiewolven ter
grootte van een herdershond – bij een farmer in de llano, zoals het uitgestrekte
steppegebied langs de Orinoco genoemd wordt, een glas mescal kon achteroverslaan,
alvorens terug te keren naar zijn geboorteland.
2. Zou het misschien toch te wijten zijn aan de niet zo goed afgestelde gammele cd-speler
van de verwende screenager, die nu al urenlang aanstaat en de ruimte continu met
lawaaiige rock-’n-rollmuziek bezoedelt, dat de langharige Schotse collie in zijn wrakkige
kennel aan het blaffen is geslagen en dat de kat zich in haar krakkemikkige kattenbak
genesteld heeft en daar voortdurend ligt te miauwen?
3. Wilt u me a.u.b. verontschuldigen voor de laattijdigheid waarmee ik uw enigszins
kalligrafisch geschreven brief van enkele dagen voor Nieuwjaar in verband met de Kaapse
hyacinten en de fraaie amaryllissen in uw weelderig ingerichte siertuin beantwoord. Ik ga
ervan uit dat u zich realiseert dat deze planten het best gedijen op een warme en beschutte
plaats, bijvoorbeeld dicht bij een muur die op het zuiden gericht is.
4. Het was voor de hypermodern geklede Italiaanse maestro hoegenaamd geen sinecure om
constant zijn volle aandacht bij de uitvoering van zijn lyrische cantates en vocale motetten te
houden.
5. Een raffinadeur van Mozambikaanse afkomst is vorige week donderdagnacht
ternauwernood van een verraderlijke zandbank in een langgerekte lagune aan de
noordwestkust van de Adriatische Zee gered, nadat hij – kort na het soldaat maken van een
paar flessen saint-émilion – bij opkomende vloed aan temulentie was gaan lijden en in
Morpheus’ armen was gevallen.
6. Net op het ogenblik dat de aan pellagra lijdende carillonist bij de immergroene planten en
de op papaver lijkende Californische snijbloemen in de nabijheid van de kloostertuin van de
kapucijner monniken gearriveerd was en zijn pas gekochte olieverfschilderijen nauwkeurig
onder de loep had genomen, besefte hij dat de doloze charlatan hem maar wat wijsgemaakt
had en hem louter waardeloze prullaria aangesmeerd had.
7. In een geïllustreerd tijdschrift dat in de salon van de schoonheidsspecialiste voor haar
clientèle ter inzage ligt, kun je lezen dat de vrouwen van de moedjahedien, Afghaanse
verzetsstrijders die in de heilige oorlog van de islamieten meegestreden hadden, meestal
een Kaukasische boernoes met capuchon dragen en hun gelaat met een beigeachtige boerka
bedekken.

8. Aangezien de meeste Europese munten met Nieuwjaar 2002 door de euro vervangen
zouden worden, besteedde de versatiele miljonaire, sinds mensenheugenis de eega van een
gerenommeerde anesthesist, tijdens haar kortstondig verblijf in Wenen haar nog
overblijvend kapitaal van om en bij de vijfenvijftigduizend Oostenrijkse schilling aan
souvenirtjes en kledingstukken die karakteristiek zijn voor het aantrekkelijke vakantieland
met de vele alpenweiden.
9. De gynaecologe, die voor het behalen van het door haar zo begeerde rijbewijs gedurende
ruim drie kwartier allerlei gecompliceerde manoeuvres heeft moeten uitvoeren, kon de
politie geen palpabele bewijzen voorleggen om aan te tonen dat haar rijinstructeur de
recentelijk aangeschafte babyuitzet heimelijk uit de koffer van haar auto had weggegraaid.
10. Sinds het verkeersongeval met vele zwaargewonden tijdens zijn verblijf in Mauritanië,
loopt die impudieke gallijer dag in, dag uit rond met een rozenkleurige zwachtel. Voor de
hem toegebrachte letsels heeft hij weliswaar een considerabel bedrag als smartengeld
ontvangen.
11. In een bovenachterkamer die vol hing met hideuze bakkesen en hallucinante beelden van
de hel, alle werken van de vijftiende-eeuwse in ’s-Hertogenbosch geboren schilder Jeroen
Bosch, danste de jonge op erotische avontuurtjes uit zijnde playboy de ganse tijd met een
adellijke weduwe van aanzienlijken huize. De morbide humor waarmee deze rokkenjager
haar vervolgens trachtte te amuseren, kon ze echter hoegenaamd niet appreciëren.

