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Davidsfonds ( auteur:  Jozef Lamberts)  
Voorronde voor de volwassenen (specialisten) 

Deel 1. Meerkeuzetoets (In de opgave waren alleen gecursiveerde woorden en 

woordgroepen correct gespeld.) 

1. sint-elmsvuur – Sint-Elizabethsvloed – sint-bernardshond – sint-jakobsschelp 

2. een pipetje – een pince-neztje – een cocktailpartijtje – een brei-juffrouwtje 

3. een bel-etage opkalfateren – een partijtje blackjack spelen – een haut-reliëf restaureren – 

een diner dansant organiseren 

4. zijn directeur compromitteren – zijn sparringpartner blameren – een minister 

committeren – een verdachte bespioneren 

5. iemand de dood injagen – iemand de deur uit jagen – iemand de hemel in prijzen – 

iemand de raad uit knikkeren 

6. het opgebronsde Christusbeeld – de gehate corpsstudent – de gecrashte eenmanswagen 

– de gegrinte B-weg 

7. een doosje bruidssuiker – boeiende gespreksstof – een Rijnlandse garnizoensstad – een 

narrige souschef 

8. christusstand – elfstedenrijder – IJslandvaarder – Nobelprijskandidaat 

9. een attractieve snoezepoes – een zuinige frulleman – een geroeste tinnekast – een 

reuzegrote wedstrijdbeker 

10. een lichtgrijze lijzebet – weidse oranjerieën  – adellijke families – bejubelde 

novellebundels 

11. de Haïtiaanse keuken – de Agrippijnse zwaan – de dickensiaanse romanpersonages – de 

Burundese franc 

12. efemere effecten – welbereide waldorfsalade – een achttiende-eeuws 

benedictijnenklooster – vergeet-mij-nietblauwe broeken 

13. het krill aan de Noorse fjeldenkust – het indoorvolleybalkampioenschap – een setpunt in 

de laatste minuut – een plafonneerder in een overall 

14. flessen brandy confisqueren – in Sierra Leone debarkeren – een tippelzone demarqueren 

– het seksegedrag enquêteren 

Deel 2. Zoek de fouten 

1. De goedlachse minister-resident herinnerde zich nog levendig die niet zo heugelijke 

driekoningenavond bij zijn goeiige grootmama, toen een agressieve maltezerhond zijn trui 



met V-hals stukgebeten had, net nadat hij van zijn zus een lekker smakkertje op zijn 

schilferige wangen gekregen had. 

2. Tijdens een educatieve kant-en-klaarvakantie in het Overijsselse laagveengebied had een 

herenboer aan de studentikoze Van der Hummes geëxpliceerd hoe paarden afgetrensd en 

lammeren gegord worden. 

3. De doorwrochte Kanaalvisser, die ooit aan een aan lagerwal geraakte Bretonse horeca-

uitbater toebehoorde, leek wel behekst: net als de legendarische Vliegende Hollander, het 

spookschip dat in de wateren rond Kaap de Goede Hoop gesignaleerd werd, voer hij met 

volle zeilen tegen de schriele wind in, terwijl in de verte de omineuze geluiden van een 

pansfluit weerklonken. 

4. De uit India geëmigreerde wollenaaister vond het gekalibreerde turkooizen halskettinkje, 

dat ze op een snoeiwarme dag van een chic geklede aanbidder cadeau gekregen had, 

uiteindelijk terug in een oud cognackleurig toupetje dat in een bestoft hoekje van haar zit-

slaapkamer lag. 

5. Op het ogenblik dat in de kerstnachtmis de leizen gezongen werden, liet in een 

nabijgelegen pottencafé een hoempaorkest allesbehalve aangenaam klinkende muziek de 

pan uit swingen, terwijl de aanwezigen zich te goed deden aan de zoetzure kaapwijn, de 

knapperige cafés noirs en de met gemalen amandelen gevulde frangipanes. 

6. De in de onroerendgoedbranche tewerkgestelde tandpastaschoonheid en haar 

adolescente vrijer legden in de drukbezochte pinacotheek in de Münchense binnenstad 

meer belangstelling aan de(n) dag voor de wegens werkzaamheden grotendeels aan het oog 

onttrokken fresco’s uit het quattrocento dan voor de geëxposeerde werken van de 

renaissancistische penseelkunstenaars van de Florentijnse schilderschool. 

7. De sikkeneurige schoolfrik heeft in zijn zelfgeschreven recensie de tussen-s’en in de 

volgens mij toch foutloos gespelde woorden ‘bevelsstructuur’  en ‘tabakssaus’ doorgehaald 

en bij ‘papier-maché’ en ‘gênant’ twijfelde hij eraan of hier wel een accent circonflexe 

geplaatst moest worden. 

8. Na het zeemansritueel konden de reserveofficier en een bijdehante marinerekruut nog 

net verhinderen dat een knorrige bestekzetter en een miserabel uitziende Rwandese 

verstekeling om een akkefietje  zouden gaan vechten, waarbij ze beiden in het koude sop 

hadden kunnen vallen. 

9. De hitsige jachthond berste met gemak het bange dier aan en koesterde zich daarna in het 

rulle grindzand van het plein in het heerlijke lentezonnetje naast de kakikleurige weitas 

waarin de heerjager het hazenklein weggeborgen had. 

10. Enkele lagereschoolkinderen hadden stiekem de school verzuimd en in de buiteltuin 

hadden ze zich geamuseerd met het spelen van krijgertje. Op de terugweg speelden ze nog 

snel even diefje-met-verlos, waarbij ze de Madagaskische cineraria’s naast de voordeur van 

de gepensioneerde visser plattraden. 


