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Deel 1. Meerkeuzetoets  

1. de strooiauto – de gummi-jas – de coauteur – het zijaltaar 

2. fonduen – shampooën – skiën – neuriën 

3. fluorescerende tl-lampen – geasfalteerde B-wegen – kakikleurige T-shirts –  

X- en Y-chromosomen 

4. de lay-out van het tabloid – de comeback van de dollar – een docent met een fulltimejob – 

een allround variétéartiest 

5. duw- en trekwerk – kat-en-muisspel – vraag-en-antwoordmethode – peper-en-zoutkleur 

6. een gallon zaaigraan – een kunstmatige satelliet – een aanstootgevende vuilik – een 

adellijke woudsnip 

7. een schattige snoezepoes – een snibbig takkewijf – een spichtige bonenstaak – een 

driftige bullebak 

8. de relikwie van Sint-Jan – het requisitoir van de advocaat – adequate cocaïnebestrijding – 

de liquidatie van een handelszaak 

9. agglutinerende bloedcellen – agressief rijgedrag – een welvarende agglomeratie – een 

geaggregeerde atheneumleraar 

10. gevulkaniseerde autobanden – een viskeuze brij – castagnetten bij de flamenco – 

Filipijnse/Filippijnse camelia’s 

11. het instinct van de wolfsspin – honingzoete bruidssuiker – vervalste begrotingscijfers – 

het land van de middernachtzon 

12. een geflatteerd staatsieportret – een gebrevetteerde helikopterpilote – een 

gecompromitteerde politica – een geformatteerde diskette 

13. een ebbenhouten laatje – een verrukkelijk chocolaatje – een sappig karbonaadje – een 

veelgevraagd vanillevlaatje 

14. canoniek recht studeren – bonobo’s manicuren – drugsdealers bespioneren – een 

matineeconcert annuleren 

Deel 2. Zoek de fouten 

1. De anesthesist, die er niet tegen opziet ’s avonds na het laatste tv-programma samen met 

zijn antracietkleurige cockerspaniël nog eens een ommetje in de plenzende regen te maken, 

heeft een grondige hekel aan de allesbehalve gedistingeerde buurman met zijn roestbruine 

dobermannpincher. 



2. Achmed, een bijdehand jongetje uit een verpauperde sloppenwijk in een van de 

Maghreblanden, en zijn kompaan Rachid, een ongedisciplineerd gluiperdje, werden beiden 

gesnapt toen ze de buit aan het verdelen waren van hun overval op een groepje 

handelsreizigers. 

3. In de tiebreak bleek geen kruid gewassen tegen de snel opeenvolgende aces en smashes 

van de giechelende tennisster, die het prestigieuze graveltoernooi op overtuigende wijze zou 

winnen en daarmee de eerste prijs voor de voeten van haar Amerikaanse concurrente 

weggriste. 

4. Te midden van het door een tornado verwoeste naaldwoud trof de graaflijke ambtenaar 

een laveloze luizenbos aan die met een zakmes het zojuist gevonden geoxideerde ovale 

medaillon trachtte open te krijgen. 

5. Al van jongs af ging Hildes interesse uit naar prehistorische dieren en in haar 

adolescentiejaren waren de ladekasten van haar zelf ingerichte kamer volgestouwd met rijk 

geïllustreerde boeken over het mesolithische tijdperk. 

6. De eerder al voor micro-elektronica gezakte laatstejaarsstudent had kennelijk te veel 

goedkope wijn geconsumeerd en begon tijdens het daaropvolgende praktijkexamen de 

totaal verbouwereerde professor op haaiige toon te tutoyeren, tot deze hem categorisch de 

deur wees. 

7. Te gepasten tijde zullen alle nog niet volledig opgeleide Andalusische natuurgidsen voor 

een uitgebreide proef geïnviteerd worden, waar hun bijvoorbeeld gevraagd kan worden de 

frappantste verschillen tussen Zwitserse sint-bernardshonden en berghonden uit de 

Pyreneeën te expliceren. 

8. In het pittoreske recreatiedorpje in de Apennijnen, dat tot de ruggengraat van Italië 

behoort en waar de attractieve schooljuffrouw samen met een carrosserieontwerper uit 

haar kennissenkring de paasvakantie doorbracht, worden de fruitbomen aangetast door 

maretakken. Sommige hebben ook te lijden van parasieten met V-vormige strepen op hun 

dekschild. 

9. Het improductieve opslagterrein bij de hippodroom was sinds mensenheugenis een 

excellente ontmoetingsplaats voor de kinderen uit de wijde omgeving, die er krijgertje 

speelden en waar de hazen- en konijnenpopulatie wonderwel gedijde. 

10. Bij een temperatuur van amper elf graden Celsius en een zuidwesterzon die haar stralen 

nauwelijks over het weidse landschap liet neerkomen, was de goedgeluimde toerist in het 

water van een fris alpenmeertje geplonsd. Met alle gevolgen van dien: onderkoeling en 

stagnatie van de bloedsomloop. 


