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Het gouden team krijgt de prijs uitgereikt door auteur Judith Koelemeijer. V.l.n.r. Judith Koelemeijer, Rudy Dorlas, Egbert de Vos,
Ria Doeleman, Annemarie Bood en A. Pruijs.
Meer foto’s op www.denoordoostpolder.nl

Weer goud voor gelegenheidsformatie
Ze kenden elkaar niet, maar drie jaar geleden werden ze toevallig tot een team geformeerd op basis
van de voorronde van het dictee. Maandag wonnen ze voor de derde keer op rij.
EMMELOORD
Het was goed te doen. Dat
was na afloop van het maandagavond gehouden Emelwerda-De Noordoostpolderdictee de reactie van veel
deelnemers. Toch was het
gemiddeld aantal fouten 26
en de beste deelnemer maakte er ook nog zes.
Valkuilen waren wederom
het wel of niet aaneenschrijven, wel of geen koppeltekens of dan weer wel of juist
geen hoofdletter.
Zo schrijven we allinclusiveresort en earlgreythee aan
elkaar, deux-chevauxtje en
eau-de-cologneflesjes met
koppelstreepjes, Secretaressedag en BN’ers met hoofdletters, prodentglimlach en
kanunnikenkloosters zonder
hoofdletters. Een inwoner
van Blaricum is trouwens een
Blaricummer, met dubbel-m,

maar een inwoner van Bussum is een Bussumer, met
één m.

Gouden team

Ria Doeleman uit Emmeloord
won de Marsmanwisseltrofee
voor de beste deelnemer. De
nummers 4, 5 en 6 maken
ook deel uit van haar team,
waardoor de vijf teamgenoten ook voor de derde keer op
rij de wisselbokaal voor het
beste team in de wacht sleepten. De teamgenoten van
Doeleman zijn Annemarie
Bood, Egbert de Vos, Rudy
Dorlas en de heer A. Pruijs.
,,We kenden elkaar niet en
nu spreken we elkaar buiten
de dictees om ook nauwelijks’’, verzekerden ze alle
vijf.
In aanloop naar het dictee
wordt iedere jaar een voorronde in De Noordoostpolder

geplaatst. Lezers kunnen zich
door deelname nomineren
voor een plaatsje in een lezersteam. Drie jaar geleden
werden Doeleman, Bood,
Pruijs, Dorlas en De Vos toevallig samengevoegd in lezersteam I. Ze wonnen de
teamprijs waarop ze verzochten voortaan in dezelfde
samenstelling te mogen
deelnemen. Ze hebben de
prijs sindsdien niet meer uit
handen gegeven.

Oefening baart kunst

Doeleman vertelde dat ze
bewust oefent met het oog op
het jaarlijkse dictee in ‘t
Voorhuys. Het hele jaar rond
doet ze dagelijks een oefening met meerkeuzevragen
op het internet.
,,Vanaf een maand voor het
dictee doe ik wat extra oefeningen. En ik houd een lijst

bij van woorden die ik fout
heb geschreven. Die kijk ik
regelmatig door.’’
Cees Dekker van Urk, de
winnaar van 2012 en 2013
eindigde op de tweede plaats
van de individuele deelnemers. Liesbeth Weijs werd
derde. ,,Ik vond het sneu voor
Cees dat hij nu niet eerste
werd’’, zei Doeleman goedmoedig, ,,want dan had hij de
trofee mogen houden. Maar
Dekker verzekerde haar dat
het hem tevreden stemde,
want wie drie jaar achter
elkaar de beste is, wordt van
verdere deelname uitgesloten.
tekst en foto Margé Hof

De tekst van het dictee staat
op www.denoordoostpolder.nl
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