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Editie aanvangers

Afscheidsdictee in 30 etappes
Alwin, Noordoostpolder. Zo-even dacht ik: zo nodig zal ik je zo meteen laten weten of
zoiets al eerder is voorgekomen in de voormalige Zuiderzee.
Dorpsschool, Breskens. Zou er stiekem en achter in de klas ook weleens door hen
ge-e-maild en ge-sms’t worden?
Groningen, Bob van Dijk. Uit Groningen kennen we de oerklei en een aantal slijkgronden.
De Stadjers aldaar komen uit die stad, de inwoners van de Ommelanden niet! Ook
worden de inwoners van Groningen wel stoepschijtertjes genoemd.
Jantje, van Leiden. De referee bij deze wedstrijd leidde – dat lijdt geen twijfel – heel
goed. Penalty’s – zeg maar penanties – moesten de beslissing brengen.
Mohammedanisme, de islam. Het vrijdaggebed vindt in de moskee plaats. De
soennieten moeten niets van het sjiisme hebben. De jihadstrijd is een heel gevaarlijke
zaak!
Privéhobbyist, of all places. Hij petanquet, speelt jeu de boules, is een fervent
mens-erger-je-nieter en moet soms een kwalificatiewedstrijd spelen om aan het
biljarttoernooi te mogen meedoen.
Storm. Als deze uit het noordoost ten oosten komt (N.O.t.O.), kan het flink spoken. De
schaal van Beaufort geeft dan minstens 8 of 9 aan, en de stormstag- en lijzeilen zijn dan
in de scheepvaart allang gestreken.
Visserij, Breskens. Vanuit Breskens wordt van alles aan de haak geslagen. Denk aan de
zouteharingvisserij van de grote kotters, maar ook aan de Kanaalvisserij. Er wordt ook
met het schrobnet gevist en het loze vissertje heeft nog gewoon een dobber met een
capopen, gemaakt van de schacht van een pauwenveer.
De letter y. Met deze i-grec of ypsilon zijn er niet zoveel woorden. Iedereen uit zijn yells,
heeft Y-chromosomen en yahzeet weleens.
2013, Van Dale. In dit dictee mogen voor de Aanvangers een aantal uit 2013 stammende
woorden niet onvermeld blijven: een beatrixkapsel, loomen, de shishapen, socialbesitas
en tinderen.

