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Limerick stijl 
 

Eén jaartje u kent vast de reden, 
Werd er niet om de prijzen gestreden. 
Een virus brak uit,  
Dus men nam dit besluit, 
Omdat contacten moesten worden vermeden. 
 
Dit jaar kwamen teams toch weer samen, 
Om hun snode plannen te beramen, 
 En zij zetten hun zinnen, 
Om de prijzen te winnen, 
Ja als jury kunnen wij dat beamen. 
 
De organisatie, die was reeds begonnen, 
Dus werden er vragen verzonnen, 
Niets was hen te dol, 
Zelfs geen blinde mol, 
Of een vraag over paters en nonnen. 
 
Zo hebben wij ook lopen zweten, 
Om de omtrek van de aarde te meten, 
Een metertje meer, 
Of hoe was’t ook al weer, 
Shit nou ben ik het antwoord vergeten. 
 
Het orgelspel in de Heesseltse kerk, 
De gegevens op graven of zerk, 
Een antenne op het dak, 
En ook appelgebak, 
Ja wij zetten jullie flink aan het werk. 
 
Piraten zijn vaak niet de besten, 
Wilde jullie eens eventjes testen, 
Wie gaat er akkoord, 
Of wordt er vermoord, 
Hoeveel duiten krijgt dan wel de leste (laatste) 
 
 
Een vraag over baasje en honden, 
een vogelhuisje moest worden gevonden, 
een drager van muziek, 
een kerstboom met piek, 
maar ook steden als Moskou of Londen 



 
Het was ook nog eventjes sjouwen,  
om een keuken te moeten verbouwen, 
Jan Steen was het doel 
En het leek ons wel koel, 
Het gezicht te zien van, al die vrouwen. 
 
Een artikel moest worden geschreven, 
Ja er viel hier weer veel te beleven, 
Een mes op de keel, 
een vork in de steel, 
ja dit alles ging toch heel bedreven. 
 
Men duizelde van de vele getallen, 
Met een deur werd het huis in gevallen, 
Een lip dub gemaakt, 
De sudoku gestaakt, 
Want hiervan snap ik de ballen. 
 
Gebaren waarmee doven communiceren, 
Maar ook Woordwolken analyseren, 
Verzamel een kaart, 
Fotografeer man met baard, 
Ja, al die dingen die moet je proberen. 
 
Na afloop was een ieder tevreden 
Tot het uiterste had men gestreden 
Heel moe maar voldaan  
Naar huis toe gegaan, 
en ook dit hoort weer tot het verleden. 
 
 
 
 
Het enige wat nu nog moet blijken, 
Wie  er straks met de prijzen gaan strijken, 
Dus nog even geduld 
en niet langer geluld 
dus daar zullen we nu eens naar kijken. 
 


