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Voorronde voor de volwassenen (specialisten) 
 

Deel 1. Meerkeuzetoets (In de originele opgave waren alleen gecursiveerde woordgroepen 
juist gespeld.) 
 

1.   a. bunsenbrander                              10.  a. het sint-philippuskruis 
      b. bauméschaal     b. een oftalmoloog 
      c. teclubrander     c. de orfische mysteriën 
      d. corioliskracht                 d. een bellerophonsbrief 
 
2.   a. gedrukt op grootmediaan                 11.  a. het raccrochement op het industrieterrein 
       b. een graag geziene prima donna             b. de gegarrotteerde bureauassistent 
       c. een met oleum gevulde dame-jeanne  c. op sherry gelijkende amontillado 
       d. een Tibetaanse dalai lama                       d. door scepsis geïnspireerd pyrronisme 
 
3.   a. een poëet met veel metier      12.  a. een arietta van Verdi 
       b. de confrérie van notarissen                       b. een knäckebrödje met kaas 
       c. een medoc met een fijn bouquet                 c. een vruchtbare huerta 
       d. een getuige à decharge                      d. een Libische muezzin 
 
4.    a. een pyknisch type                 13.  a. maffiose  praktijken 
       b. een trouwe pylades                                     b. spongieuze sponzen 
       c. een cymeus plantje                    c. grandioze cistusrozen 
       d. een geasfalteerde cynodroom           d. areligieuze maçons 
 
5.   a. affabele Britse actreurs  14.  a. het glorieuze admiraalsschip 
       b. effluent     b. een zuur smakende kappersaus 
       c. saffloerrode dahlia’s                         c. beter dan verwachte verkoopcijfers 
       d. militante suffragettes   d. een waardevolle bruidsschat 
       e. spannende cliffhangers                        e. een veel bezochte koksschool 
 
6.   a. veel kapsones hebben  15.  a. een wauwelende rabauw 
       b. een viskeuze stroming                                     b. iemand rauwelings failliet verklaren 
       c. een cosmetische ingreep                                 c. een piramidevormige ziggoerat 
       d. draconische maatregelen                        d. oversizede blousons en plusfours 
       e. met creosoot behandelen                        e. moussaka met een glaasje ouzo 
 
7.   a. de gregoriaanse kalender    16.  a. een inacceptabele bêtise 
       b. de gordiaanse knoop    b. een uitstekend bereide chateaubriand 
       c. ciceroniaans Latijn                                            c. een in allerijl verstuurde depêche 
       d. het ludolfiaans getal                                     d. een pêche melba met frambozencoulis 
       e. rabelaisiaanse taferelen                      e. zijn collegae maitriseren 
 
 
8.   a. holocriene klieren                    17.  a. een syllabus van de cursus thracologie 
       b. ambulacrale voetjes                                           b. een gestileerd acanthusmotief 
       c. acrimonieuze cetniks               c. de exploitatie van bentheimersteen 
      d. anacreontische gedichten                           d. een anthologie van de wereldliteratuur 
       e. achromatische lenzen    e. een Korinthisch kapiteel 



 
9.   a. een wiegelied neuriën     18.   a. een zure sinaasappel van de pomeransboom 

       b. een amorele lierenman                         b. de peulvormige vrucht van de behennotenboom 

       c. een lullensmid consulteren                   c. de violette bloemen ven de annapaulownaboom 

       d. een sporkeboom oculeren             d. het spinthout van de afzeliaboom 
       e. mijn snoezig hartendiefje                     e. de cashewnoten van de kasjoeboom 

 
Deel 2. Zoek de fouten (deze tekst is geheel correct gespeld).  
 
1. Daar hij met de ranchero’s van de dichtstbijzijnde haciënda’s en hun hacendero’s tot nu 
toe uitsluitend flessen tequila en maté geleegd had, verblijdde het de met een machete en 
een bola gewapende ijzerenheinige Mexicaanse vaquero dat hij tijdens zijn rondreis met 
enkele caballero’s door Zuid- en Midden-Amerika bij een campesino in de llano, zoals het 
steppegebied langs de meandrische Orinoco genoemd wordt, een pikketanissie mescal en 
een hassebassie pulque kon achteroverslaan, vooraleer terug te keren naar zijn 
geboorteland, waar de orgelpijpcactus en de campêcheboom inheems zijn. 
 
2. Ik kan erin komen dat het te wijten is aan de bijzonder slecht afgestelde kaduke cd-speler 
van de blasé screenager, die nu al urenlang aanstaat en non-stop met bruyante pop en  
rock-’n-rollmuziek de ether vuilmaakt, dat de langharige Schotse collie in zijn wrakkige 
kennel aan het bauwen is geslagen en dat de kat zich achter in haar gammele kattenbak 
genesteld heeft en daar voortdurend jeremiërend ligt te mauwen. 
 
3. Verontschuldig me voor de laattijdigheid waarmee ik je kalligrafisch geschreven brief van 
tussen kerst en Nieuwjaar in verband met de Malagassische buddleja’s en de balsemieke 
amaryllissen uit de streek rond Kaap de Goede Hoop in je weelderig ingerichte siertuin 
beantwoord. 
 
4. Het was voor de flashy geklede en exigeante maestro met zijn blatante sappeursbaard 
geen sinecuur om zijn aandacht constant bij de uitvoering van zijn cantates en vocale 
motetten te houden, terwijl de afatische en niet meer broodjenuchtere carillonist in de 
campanile van de nabijgelegen gotische kathedraal een door slechts weinigen 
geapprecieerde kakofonie van lawaaiige Jamaicaanse reggaemuziek ten gehore bracht. 
 
5. De bij een gerenommeerde Nederlandse bank tewerkgestelde balienees, die de avond 
tevoren de breeveertien  opgegaan was en zich daarbij soms weinig godverheerlijkende 
woorden had laten ontvallen, is vrijdagochtend ternauwernood van een droogvallende 
zandbank in een étang door een pratatieve domineese gered nadat hij – na het soldaat 
maken van een paar flessen pauillac en saint-émilion – bij opkomende vloed aan temulentie 
was gaan lijden en in Morpheus’ armen was gevallen. 
 
6. Pas wanneer de chaleureuze en ingénue kanunnik bij de perennerende planten en de op 
papaver lijkende eschscholtzia’s onder de leibomen bij de brique kloostermuur van de 
kapucinessen gearriveerd was en zijn duurbetaalde schilderijen nauwkeurig onder de loep 
had genomen, besefte hij dat de dubbelgebeide oelewapper, die zich kort tevoren als een 
ervaren caravaggist had voorgedaan, hem gelubd had en hem louter flousjes verkocht had. 
Hij heeft het nog steeds niet verknoert dat hij zich ertussen had laten nemen door zich niets 
anders dan wat prullaria van likmevestje te laten aanlappen. 



 
7. Toen mijn buurvrouw, een kokette en preutse tuthola, onlangs bij de 
schoonheidsspecialiste was, lagen daar in de somptueuze beautyparlour een aantal prachtig 
geïllustreerde tijdschriften met fascikels uit het societyleven ter inzage. 
 
8. Aangezien de meeste Europese munten met Nieuwjaar 2002 toch door de euro vervangen 
zouden worden, besteedde de versatiele miljonaire, sinds mensenheugenis de eega van een 
veelbesproken Mozambikaanse orthopeed, tijdens haar verblijf in Wenen haar overblijvend 
kapitaal van vijftigduizend Oostenrijkse schilling aan een tailormade damesmantelpak, 
dirndljurken en souvenirtjes die typisch zijn voor het attractieve land met de vele 
alpenweiden. Daarna restte haar nog voldoende geld voor een wienerschnitzel, een snede 
weihnachtsstol en een cornet met pretzels. 
 
9. De graciele Texaanse nupturiënte, die voor het behalen van haar rijbewijs lang heeft 
moeten caracoleren, kon de heilige hermandad geen palpabele bewijzen voorleggen om aan 
te tonen dat de haars inziens doloze rijexaminator de recentelijk aangeschafte babyuitzet 
alsook twee poppedeintjes heimelijk uit haar geleasede hatchback had willen weggrissen. 
 
10. Sinds het verkeersongeval tijdens zijn verblijf in Mauritanië, waarbij een calèche en een 
barouchet betrokken waren, loopt de conciliante sannyasin rond met een rozenkleurige 
cambriczwachtel, een mitella van gaas dat sterker is dan hydrofiel. Als smartengeld heeft hij 
weliswaar een aanzienlijk bedrag aan ouguiya’s ontvangen. 
 
11. Nadat de juveniele papagallo de adellijke douairière van aanzienlijken huize een 
esmerauden vingerring geoffreerd had, softte hij geruime tijd met haar in een eblouissante 
bovenachterkamer die opgesmukt was met hideuze bakkesen en hallucinante beelden van 
de hel, alle werken van de vijftiende-eeuwse in ’s-Hertogenbosch geboren schilder Jeroen 
Bosch. De morbide humor waarmee de impudieke casanova haar daarna trachtte te 
amuseren, werd door haar echter niet hooggeschat.. 
 
12. De doorgewinterde vicevoorzitter van de dixiecraten, een gewezen acupuncturist en 
cricketer die tijdens zijn maidenspeech in Mississippi, van oudsher een landbouwstaat, 
ongenuanceerd zijn kritiek op de inaugurele rede van de zonet verkozen republikeinse 
president spuide, had de daaropvolgende dag tijdens een uit de hand gelopen incident heel 
wat kritiek over zich heen gekregen en werd door de rabiate omstanders bijna gelyncht. 


