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Tien 

1. De zeer recalcitrante FC Twentespeler Tiendalli die voortdurend in de contramine ligt met zijn 

flamboyante trainer-coach, heeft onlangs, met het oog op zijn voor tweeduizend elf verwachte 

transfer naar VCA, in de lommerrijke omgeving van Linden een hartstikke fraaie villa met 

souterrain gekocht.  

 

2. Uit een artikel in het Agathase huis-aan-huisblad bleek dat een tiental heetgebakerde Cuijkse 

coryfeeën zich, tijdens een gezellig diner dansant ten huize van de amicale ex-jezuïet, op weinig 

professionele wijze gedragen had als een stelletje geïrriteerde en gedesillusioneerde zanikers. 

 

3. Onder de clientèle van de macrobiotisch uitziende caissière van de toch wel kitscherige 

reformwinkel in Tiengemeten bevond zich, naast een aantal andere rare kwibussen, een in de 

penopauze verkerend en toch zeer antifascistisch geitenwollensokkentype met een geblinddoekte 

papegaai op zijn schouders. 

 

4. De pas achttien jaar oude stewardess in spe balanceerde op de grens van het oorbare toen zij in 

haar smetteloos wit bloesje, met daaronder een push-upbehaatje, met een geraffineerde 

baltsbeweging de arme schlemiel trachtte te verleiden om, bij wijze van een douceurtje, met haar 

een glas mousserende wijn te drinken. 

 

5. Om de met het nummer tien spelende rechtsback van Vianen Vooruit het telkenmale verbruide in 

het zo desastreus verlopen seizoen van negentienhonderdtweeënnegentig, moest het 

gerenommeerde scoutingapparaat behoorlijk pootaan spelen om sowieso een vervanger te 

zoeken voor die risee van het eerste elftal; anders zou het geblèr van velen onder de fans nog 

meer aangewakkerd worden. 

 

6. De kittelorige yup uit Katwijk had een niet te bagatelliseren déjà-vugevoel toen hij getrakteerd 

werd op een verschrikkelijke scheldkanonnade omdat hij zich met een blocnoteje in de hand 

abusievelijk geïnstalleerd had op het teakhouten bankje om zich te laten aquarelleren door een 

islamofobe charlatan uit Tienray. 

 

7. Je moet wel enige coulance hebben met het ambulanceteam omdat het met een snelheid van tien 

kilometer per uur, maar met de nodige precisie, de aan een hevige bronchitis lijdende immigrant 

uit Somalië over de tweebaansweg van Beers racete om hem zo snel mogelijk te vervoeren naar 

het dichtstbijzijnde ziekenhuis alwaar hij merkwaardigerwijs eerst een reikimassage onderging. 

 

8. Dit tiende Cuijkse dictee foutloos maken is voorwaar geen sinecure; daarom krijgen al diegenen 

die minder dan tien fouten hebben gemaakt, een tiendaagse voetreis naar Haps en geen  

negen-en-een-half, maar een tien met een griffel van de samenstellers.  

 


