Hoe maak je een limerick ?






een limerick bestaat steeds uit 5 regels
de eerste regel eindigt steeds op een plaats, stad of land etc.
de tweede regel rijmt op de eerste en vertelt wat over iets of iemand
de derde en vierde regel rijmen op elkaar
en de vijfde regel rijmt weer op de eerste twee

Een limerick is een soort versje
maar je moet 5 regels hebben. de 1e, 2e en 5e
zin moeten 9 woordstukjes hebben.
In zin 3 en 4 staan vijf woordstukjes in een
zin.

Een bridgende Thea uit Zwolle
wil met de regels niet sollen
maar met Bertil haar man
toonde zij an
dat je ook met bridgen kunt dollen

Er was eens een maagd te Almere
Die dolgraag bridgen wou leren
Ze vond haar docent
Een heel aardige vent
Tja, er was eens een maagd te Almere

Een bridgegekke sultan in Bagdad
Bridgede zelfs als hij In bad zat
Vol spelinteresse
Met een harem maîtresse
Tja, als je sultan bent mag dat

Een zedige Zeeuwse uit Schouwen
Besloot nooit met een bridger te trouwen
Oh nee, ze zei stoer
Geef mij maar een boer
Want die heren die azen op vrouwen

Een katholiek echtpaar te Asten
Hield zich zeer streng aan de vasten
Bij de bridge op de club
Dronk het stel geen drup
Terwijl ze op ieder spel pasten

Een deftige dame in Santpoort
Meent dat bridge niet met haar stand spoort
Ik geneer me haast dood
Want de dummy moet bloot
Ik vind dat dat meer op het strand hoort

Een vrouw van de bridgeclub te Oijen
Die had wat met een heer zitten klooien
Haar rok werd te nauw
En men toen al gauw
Die heeft zich dus in laten gooien

Een hitsige huisvrouw in Rome
Was onder een heer uitgekomen
Dat beviel haar heel goed
Waarna ze met spoed
Vervolgens eens boer heeft genomen

Op de damesbridgeclub te Ede
wordt altijd heel heftig gestreden
in het vuur van het spel
wordt men wel eens te fel
het gaat er op het snerp van de schede

