Groot Leerpark Dictee 2013 (Dordrecht)
Verte begint bij Dordt
1 Vanaf het fotogenieke ophaalbruggetje dat de kades van het oud-Hollandse haventje
verbindt, staart de rijzige reizigster prakkiserend de weidse wijdte in nadat ze haar
krakkemikkige catamaran die in het zicht van de haven was gecrasht weer had
opgekalefaterd.
2 De stadsbeiaardier aanschouwt vanuit zijn hoge zitplaats met een helicopterview de
highlights en ziet hoe het silhouet van de Dordtse dom als kolossale mastodont over
middeleeuwse haventjes glijdt waarin eeuwenoude patriciërshuizen de exorbitante
rijkdom verkregen door fikse accijnzen, glinsterend koesteren.
3 Hij bagatelliseert het niet, maar vanuit deze positie is er geen behoefte aan
een visionaire oplossing door een onderzoek van een connaisseur om de
Voorstraatvergrauwing te verbleken, is het gebakkelei over de groepsdynamische
weesfietsenproblematiek van de applausgeneratie niet zo desastreus dat het
zou leiden tot het disfunctioneren van de stad en verflauwt de HVC-gate tot een
klikootje.
4 De bakermat van Holland is door QR-codes een virtuele eyeopener en terwijl de
yuppieachtige ex-jazzzangeres relaxed voor een à-la-carterestaurant haar gestreste
hond een hassebassie geeft, altijd beter dan puppyprozac, geniet ze van een
bijdehante, kittige, pittige hittepetit op roze pumps in een fleece bodywarmer met
mascara en lipgloss die vol bravoure geflashmobd heeft met jojoënde facebookjeugd.
5 Echoënd explodeert het vuurwerk boven het drierivierenpunt en ze beseft dat ze
ten faveure van haar carrière is getriggerd door spreadsheetmanagement en ze als
informatiejunk door het oeverloze gediscussieer lijdt aan infobesitas en daarom
wil ze af van de politieke correctheid van de digital natives, maar ze voelt zich een
excentriekeling met een oudevrouwenimago,  een risee van haar cybervrienden als zij
deze in haar ‘bel-me-niet-register’ plaatst.
6 Nu geen trukendoos meer, haar stresstest voorkomt een whatsappvinger en voelt
als een wellnessarrangement met als apotheose de zachte plons en bij het schijnsel
van een spectaculair uitgewaaierde vuurwerkfontein is onaanraakbaar voor het
webcareteam haar flessenpost zonder averij naar het decennium weggeëbd.

