
De Limburger taalquiz 2019 (online voorronde) 
1. Moeder krijgt JUNKERKES voor haar verjaardag. Wat krijgt ze? 

a. Bonbons 
b. Bloemen 
c. Geparfumeerde zakdoekjes 

 
‘Junkerkes’ staat in bijna alle woordenboeken van Venlo tot Maastricht. Het is een Limburgse 
naam veur duizendschoon. Bloemen dus. 

 
2. Als je in Venlo EINEN DAAKHAAS ziet, wat zie je dan? 

a. Een dakdekker 
b. Een mannetjeshaas  
c. Een kat 

 
‘Einen daakhaas’ is een dier, dus geen dakdekker. Maar ook geen haas, die je zelden op het 
dak ziet. Katten klimmen wel eens het dak op. Vandaar: een kat.  
 

3. Wat betekent KÄÖKE in veel Limburgse dialecten? 
a. Een boer laten 
b. Kokhalzen 
c. Koken  

 
‘Käöke’ gaat iets verder dan een boer laten en komt meestal pas na het koken en het eten. 
Het is op zijn minst kokhalzen en volgens de Limburgse Wikipedia kan het zelfs overgaan in 
‘spieje’. We houden het hier bij kokhalzen.  
 

4. Als je van een vrouw zegt dat ze DIKKE BOENE HEET GEGETE, wat is ze dan? 
a. Ze is winderig 
b. Ze is in verwachting 
c. Ze is zwaarlijvig 

 
Van bonen word je winderig, dat klopt. Maar een vrouw die ‘dikke boene heet gegete’ is aan 
te zien dat ze in verwachting is.  

 
5. Wat is in de Limburgse schutterswereld de ACHTEROPSJÖT? 

a. De reserveschutter van het team  
b. De laatste schutter van het team  
c. De schutter die het achteraf altijd beter weet  

Prachtig woord voor de laatste schutter van het team van zes, die bij het ‘bölkes-schieten’ de 
zware taak heeft het laatste ‘bölke’ af te schieten om zijn team naar de volgende ronde te 
helpen. 

 



6. Rowwen Hèze zingt WEEJ GAON ALLEMAOL MET DE NEUS UMHOEG. Wat bedoelt de 
band hiermee? 
a. We zijn allemaal verwaand      
b. We gaan allemaal de pijp uit 
c. We halen allemaal onze neus op 

‘Zaoterdagmerge haaj hae nog gewerkt’, zingt Rowen Hèze en daarna volgde ‘een laatste 
ierbetoen’. Met andere woorden: de pijp uit. 

7. Als je iets vastmaakt met een TOESPANG, wat gebruik je dan? 
a. Een veiligheidsspeld 
b. Een wasknijper 
c. Een paperclip 

Zelfs het Vlaams woordenboek kent de ‘toespang’, dus zo exclusief Limburgs is het woord 
niet. Maar het betekent in alle gevallen veiligheidsspeld. 

8. In Heerlen zie je wel eens een DUPPESJURGER over straat gaan. Wat of wie is dat? 
a. Een vuilnisman 
b. Een uilskuiken 
c. Een zwerver 

Het woord ‘duppesjurger’ schijnt Bargoens van oorsprong te zijn en te verwijzen naar een 
marskramer die zijn ‘sjurgskar’ (kruiwagen) rondtrok. Maar in Heerlen verstaat men er sinds 
jaar en dag een uilskuiken onder. 

9. Maak het versje af: ÖPKE DÖPKE REUBESÖPKE, ÖPKE DÖPKE… 
a. Knol      
b. Köpke 
c. Stöpke 

Je zou er ook ‘Öpke döpke kroekestöpke’ van kunnen maken maar dit kinderversje eindigt in 
het algemeen op knol. 

10. Waar woont de Limburgse dialectzanger GÉ REINDERS? 
a. In Roermond    
b. In Sittard 
c. In Venlo 

Gé Reinders woont in Roermond langs de Maas, dat weet iedereen. Bij de laatste 
overstroming stond het water tot aan zijn voordeur. 

 

 



11. Als je in Maastricht KEZJEM krijgt van je baas, dan krijg je:  
a. Loon 
b. Opslag 
c. Ontslag 

Vroeger kreeg je elke 14 dagen (quinzaine) je loon in een papieren zakje overhandigd. Van 
dat Franse ‘quinzaine’ maakten de werkers ‘kezjem’. Loon is dus het goede antwoord.  

12. Als je de bal moet PRIKKE, dan moet je de bal: 
a. Opvangen 
b. Oppompen 
c. Opgooien 

‘Prikke’ heeft niets met vaccinaties of andere vormen van stekeligheden te maken. Het 
betekent in Limburg gewoon dat je de bal die je wordt toegeworpen opvangt.  

13. Dialectvereniging Veldeke is vernoemd naar de dichter HENDRIK VAN VELDEKE. Waar 
werd hij geboren? 
a. In Maastricht 
b. In Tongeren 
c. In Spalbeek 

Hendrik van Veldeke werd geboren in het gebied dat tegenwoordig Belgisch Limburg heet en 
wel in de buurt van Hasselt, in het gehucht Spalbeek. 

14. Fiespernölle is in 2016 verkozen tot het leukste Limburgse woord. Maar wat is 
FIESPERNÖLLE eigenlijk?  
a. Schunnig praten 
b. Knutselen 
c. Een worm aan een vishaakje doen 

‘Fiespernölle’ loste in 2016 de jarenlang aan kop gaande ‘sjotelsplak’ af als leukste Limburgse 
woord. Het betekent in elkaar prutsen ofwel knutselen.  

15. Als je in Swalmen KOETELT, dan ben je aan het: 
a. Rollebollen 
b. Foetelen 
c. Ruilen   

Niet alleen in Swalmen maar in meer plaatsen in Noord-Limburg kent men het woord 
‘koetele’, en zelfs in Nijmegen verstaat men daar nog ruilen onder. 

 
 



16.  Als je in Midden-Limburg over iemand zegt HAE TRÈK D’N ACHTERHAAM, dan bedoel 
je dat: 
a. Hij te lui is om aan te pakken 
b. Hij altijd als laatste vertrekt 
c. Hij altijd te laat komt 

‘D’n haam’ is het hoofdstel van een paard. ’D’n achterhaam’ voorkomt dat de kar tegen het 
paard aan botst als het te hard gaat. Wie aan ‘d’n achterhaam’ trekt, bedient dus de rem. 
Dat heeft in het gezegde de betekenis aangenomen van te lui om aan te pekken.      

17. Wie schreef het bekende lied ‘WIE SCHOEËN ÓS LIMBURG IS’?  
a. Jo Erens 
b. Harrie Bordon 
c. Frits Rademacher 

Uit de manier waarop ‘schoeën’ (en niet ‘sjoen’ of ‘sjoeën’) geschreven is zou je al kunnen 
opmaken dat de schrijver uit de buurt van Venlo moet komen. Harry Bordon is dan ook het 
juiste antwoord. 

18. Als je in Weert EINE RINASTER vastknoopt dan knoop je: 
a. Een schoenveter 
b. Een stropdas 
c. Een korset 

‘Eine rinaster’ (met de nadruk op de eerste lettergreep) zit in je schoenen en niet om je nek of 
om je buik. Het is dus een schoenveter.   

19. Als je in een nest AOMZEIKE pulkt, word je belaagd door de: 
a. Mieren 
b. Wespen 
c. Bijen 

In een nest ‘aomzeike’ pulken kan meestal niet zoveel kwaad maar het wil ook gebeuren dat 
je er in gaat zitten of met blote voeten in stapt. Dat is pijnlijk want mieren kunnen gemeen 
bijten. 

20. Als je DEMPEG bent, ben je: 
a. Slechthorend 
b. Ontevreden 
c. Kortademig  

‘Dempeg’ wordt meestal gezegd van een paard dat hard moet trekken. Het begint dan te 
hijgen en wordt kortademig. Idem dito voor een mens die buiten adem raakt. 

 



21. Het lied ’T IS NOG NOËTS ZOË DONKER GEWEËS van Paul van Loo en Ivo Rosbeek is 
veel op begrafenissen te horen. Waar komt het lied oorspronkelijk vandaan? 
a. Zeeland 
b. Friesland 
c. Groningen 

Paul van Loo en Ivo Rosbeek hebben een cd opgenomen met in het Limburgs vertaalde liedjes 
van troubadour Ede Staal, waaronder het bovengenoemde. En Ede Staal komt uit Groningen.  

22. De uitdrukking ZICH OPRIETE geeft aan dat iemand: 
a. Kwaad wordt 
b. Zijn broek optrekt 
c. (Met moeite) opstaat 

Mooie Limburgse uitdrukking voor iemand die zich vreselijk kwaad maakt. Dat hij daarbij 
soms zijn broek optrekt of met moeite opstaat, doet hier niet ter zake.  

23. Als een Noord-Limburger FLÄÖSTERT, dan: 
a. Praat hij zachtjes  
b. Poept hij 
c. Discussieert hij 

We zouden het graag anders zien maar iemand die ‘fläöstert’ is toch echt aan het poepen. In 
het Venloos woordenboek heet het zelfs schijten. En het neigt naar dun schijten. Genoeg, 
genoeg. 

24. Als je in Kerkrade iets OET DE EF vindt, dan bedoel je: 
a. Uit de kunst 
b. Buitensporig 
c. Idioot 

Het ‘Kirchröätsj’ leunt tegen het Duits aan. ‘Oet de ef’ wordt ook in het Rijnland gebruikt en 
die ‘ef’ schijnt een afkorting te zijn van de -f- van ‘fein’. Uit de kunst is dus de juiste 
betekenis. 

25.  Het PERCENTAGE DIALECTSPREKERS in Limburg is volgens recent onderzoek: 
a. 50 à 60 % 
b. 60 à 70 % 
c. 70 à 80 % 

Volgens onderzoek in opdracht van dagblad De Limburger (Flycatcher 2017) beheerst 79% 
van de Limburgers het dialect van de plaats waar ze zijn opgegroeid. Het Limburgs is niet 
voor niets de meest gesproken regionale taal in Nederland. Het juiste antwoord is dus c.   


