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(1) Stimulus materials for Experiment 1 (stories) and Experiment 2 (2nd sentence only)
The 74 highly predictive critical stories (story cloze of discourse-predictable noun over 75%)
are in boldface, amidst 56 comparable but less predictive filler stories (story cloze between 50
and 75%). Critical adjectives are marked in uppercase. For each story, the prediction-consistent
version precedes the prediction-inconsistent one.
De-words (common gender)
001 1
De boswachter liep met zijn bijl en motorzaag door het woud.
Hij stopte bij een OUDE doorgerotte boom en ging aan de slag.
001 2
De boswachter liep met zijn bijl en motorzaag door het woud.
Hij stopte bij een OUD doorgerot hekwerk en ging aan de slag.
002 1
De boer was zoals altijd vroeg in de stal aanwezig.
Hij liep met zijn emmer naar een DIKKE vaalbruine koe.
002 2
De boer was zoals altijd vroeg in de stal aanwezig.
Hij liep met zijn emmer naar een DIK vaalbruin paard.
003 1
Geheel onverwacht liep het pad dood bij een wild stromende rivier.
Gelukkig zag de wandelaar verderop een OUDE roestige brug liggen.
003 2
Geheel onverwacht liep het pad dood bij een wild stromende rivier.
Gelukkig zag de wandelaar verderop een OUD roestig bootje liggen.
004 1
Bij de deur van het hotel zag Anna dat het steeds harder begon te plenzen.
Bij de receptie leende ze daarom een OUDE veelgebruikte paraplu.
004 2
Bij de deur van het hotel zag Anna dat het steeds harder begon te plenzen.
Bij de receptie leende ze daarom een OUD veelgebruikt regenkapje.

005 1
Het net opgezette bedrijf wilde zo snel mogelijk aan werknemers komen.
Daarom plaatste het een PAKKENDE pagina-grote advertentie in de Volkskrant.
005 2
Het net opgezette bedrijf wilde zo snel mogelijk aan werknemers komen.
Daarom plaatste het een PAKKEND pagina-groot bericht in de Volkskrant.
006 1
De chirurg keek geschrokken naar de zeer slecht verzorgde wond.
Uiteindelijk besloot hij tot een NIEUWE en zeer riskante operatie.
006 2
De chirurg keek geschrokken naar de zeer slecht verzorgde wond.
Uiteindelijk besloot hij tot een NIEUW en zeer riskant medicijn.
007 1
Jan wist dat zijn oma in het ziekenhuis bijna niks gezonds te eten kreeg.
Hij bracht haar daarom een HEERLIJKE zelfgemaakte fruitmand.
007 2
Jan wist dat zijn oma in het ziekenhuis bijna niks gezonds te eten kreeg.
Hij bracht haar daarom een HEERLIJK zelfgemaakt gerecht.
008 1
Door de lekkende waterleiding stond de hele bovenverdieping al blank.
Dennis belde daarom snel een DURE maar vakbekwame loodgieter.
008 2
Door de lekkende waterleiding stond de hele bovenverdieping al blank.
Dennis belde daarom snel een DUUR maar vakbekwaam installatiebedrijf.
009 1
Elke zondagochtend luisteren we in de kerk naar onze dominee.
Hij houdt altijd een LANGE zelfgeschreven preek van wel een kwartier.
009 2
Elke zondagochtend luisteren we in de kerk naar onze dominee.
Hij houdt altijd een LANG zelfgeschreven betoog van wel een kwartier.
010 1
De toneelspeler wist dat hij de premiere gisteravond verprutst had.
In de ochtendkrant stond een KEIHARDE en verpletterende recensie.
010 2
De toneelspeler wist dat hij de premiere gisteravond verprutst had.
In de ochtendkrant stond een KEIHARD en verpletterend verslag.
011 1
Het onderhouden van haar boomgaard werd de oude vrouw nu wel te veel.
Ze was daarom op zoek naar een JONGE vakbekwame tuinman.
011 2
Het onderhouden van haar boomgaard werd de oude vrouw nu wel te veel.
Ze was daarom op zoek naar een JONG vakbekwaam hulpje.
012 1
Zodra ze binnenkwam rook Barbara een indringende gaslucht.
Nog geen seconde later volgde er een GIGANTISCHE en oorverdovende explosie.
012 2
Zodra ze binnenkwam rook Barbara een indringende gaslucht.
Nog geen seconde later volgde er een GIGANTISCH en oorverdovend lawaai.

013 1
Na een aantal uren onafgebroken typewerk verloor Marie haar concentratie.
Het was dus hoog tijd voor een KORTE welverdiende pauze.
013 2
Na een aantal uren onafgebroken typewerk verloor Marie haar concentratie.
Het was dus hoog tijd voor een KORT welverdiend hazeslaapje.
014 1
De verzwakte man probeerde tevergeefs zijn ziekenhuisbed uit te komen.
Hij was blij met de hulp van een AARDIGE en zorgzame verpleegster.
014 2
De verzwakte man probeerde tevergeefs zijn ziekenhuisbed uit te komen.
Hij was blij met de hulp van een AARDIG en zorgzaam meisje.
015 1
Het was erg donker op de zolder van het nieuwe huis.
Jan monteerde er meteen een MOOIE moderne lamp.
015 2
Het was erg donker op de zolder van het nieuwe huis.
Jan monteerde er meteen een MOOI modern spotje.
016 1
Na het bezoek aan de streekdokter moest de boerin nog medicijnen ophalen.
Ze ging daarvoor naar een KLEINE plaatselijke apotheek.
016 2
Na het bezoek aan de streekdokter moest de boerin nog medicijnen ophalen.
Ze ging daarvoor naar een KLEIN plaatselijk ziekenhuis.
017 1
Hoewel de zieke zwerver haast niet meer kon lopen had hij alleen een stel oude krukken.
De buurt kocht daarom voor hem een GOEDE lichtgewicht rolstoel.
017 2
Hoewel de zieke zwerver haast niet meer kon lopen had hij alleen een stel oude krukken.
De buurt kocht daarom voor hem een GOED lichtgewicht looprek.
018 1
Het pasgetrouwde stel ging naar de bank om te praten over de aankoop van een auto.
Ze vroegen om een GUNSTIGE langlopende lening, maar tevergeefs.
018 2
Het pasgetrouwde stel ging naar de bank om te praten over de aankoop van een auto.
Ze vroegen om een GUNSTIG langlopend krediet, maar tevergeefs.
019 1
De secretaresse moest een belangrijk manuscript per post versturen.
Ze stopte het in een GROTE voorgeadresseerde envelop en liep naar de bus.
019 2
De secretaresse moest een belangrijk manuscript per post versturen.
Ze stopte het in een GROOT voorgeadresseerd postpakket en liep naar de bus.
020 1
Het jongetje was ontzettend blij met zijn gloednieuwe goudvis.
Thuisgekomen deed hij hem meteen in een GROTE glazen kom.
020 2
Het jongetje was ontzettend blij met zijn gloednieuwe goudvis.
Thuisgekomen deed hij hem meteen in een GROOT glazen aquarium.

021 1
De boulevardjournalist had eindelijk even zicht op de nieuwe prinses.
Geroutineerd nam hij een MOOIE en haarscherpe foto van haar gelaat.
021 2
De boulevardjournalist had eindelijk even zicht op de nieuwe prinses.
Geroutineerd nam hij een MOOI en haarscherp kiekje van haar gelaat.
022 1
Tot ergernis van haar kollega's op het ministerie had Anna zich alweer verslapen.
Ze miste daardoor een BELANGRIJKE en reeds lang geplande vergadering.
022 2
Tot ergernis van haar kollega's op het ministerie had Anna zich alweer verslapen.
Ze miste daardoor een BELANGRIJK en reeds lang gepland overleg.
023 1
De kok van het restaurant kon flensjes bakken als de beste.
Hij gebruikte daarvoor een SPECIALE gietijzeren pan.
023 2
De kok van het restaurant kon flensjes bakken als de beste.
Hij gebruikte daarvoor een SPECIAAL gietijzeren tosti-ijzer.
024 1
In haar tuin had Annet maar weinig schaduw op het terras.
Ze kocht daarom een GROTE robuuste parasol.
024 2
In haar tuin had Annet maar weinig schaduw op het terras.
Ze kocht daarom een GROOT robuust zonnescherm.
025 1
De oude vrouw zocht op het station naar de bagagekarretjes.
Ze had namelijk een GROTE loodzware koffer bij zich.
025 2
De oude vrouw zocht op het station naar de bagagekarretjes.
Ze had namelijk een GROOT loodzwaar valies bij zich.
026 1
Nicole ontdekte bij thuiskomst dat alle stoppen waren doorgeslagen.
Ze belde snel een GOEDE en bekende electricien voor hulp.
026 2
Nicole ontdekte bij thuiskomst dat alle stoppen waren doorgeslagen.
Ze belde snel een GOED en bekend klusbedrijf voor hulp.
027 1
Dennis wilde zijn vriendin vanavond op klassieke wijze ten huwelijk vragen.
In zijn zak had hij daarom een KOSTBARE en schitterende ring.
027 2
Dennis wilde zijn vriendin vanavond op klassieke wijze ten huwelijk vragen.
In zijn zak had hij daarom een KOSTBAAR en schitterend sierraad.
028 1
De verstrooide kok zag opeens dat hij een sneetje in zijn vinger had.
Hij pakte snel een KLEINE steriele pleister om het bloeden te stelpen.
028 2
De verstrooide kok zag opeens dat hij een sneetje in zijn vinger had.
Hij pakte snel een KLEIN steriel snelverband om het bloeden te stelpen.

029 1
Martijn ging voor het eerst van zijn leven kamperen.
Het eerste wat hij kocht was een GOEDE lichtgewicht tent.
029 2
Martijn ging voor het eerst van zijn leven kamperen.
Het eerste wat hij kocht was een GOED lichtgewicht slaapmatje.
030 1
De studente kon op haar belachelijk dure zolder niet eens al haar meubels kwijt.
Ze was daarom op zoek naar een RUIMERE en goedkopere kamer.
030 2
De studente kon op haar belachelijk dure zolder niet eens al haar meubels kwijt.
Ze was daarom op zoek naar een RUIMER en goedkoper appartement.
031 1
Het had geen zin om in deze drukke stad met de auto naar het werk te gaan.
Anouk kocht daarom een DURE maar noodzakelijke fiets.
031 2
Het had geen zin om in deze drukke stad met de auto naar het werk te gaan.
Anouk kocht daarom een DUUR maar noodzakelijk busabonnement.
032 1
Hoewel Lotte een kat had werd er 's-nachts toch nog aan de kaas geknaagd.
Bij de dierenwinkel kocht ze daarom een GEMENE maar effektieve muizenval.
032 2
Hoewel Lotte een kat had werd er 's-nachts toch nog aan de kaas geknaagd.
Bij de dierenwinkel kocht ze daarom een GEMEEN maar effektief gif.
033 1
Annelotte zat al dagen te wachten op nieuws van haar geliefde.
Eindelijk kreeg ze een LANGE ontroerende brief van hem.
033 2
Annelotte zat al dagen te wachten op nieuws van haar geliefde.
Eindelijk kreeg ze een LANG ontroerend bericht van hem.
034 1
Toen hij binnen kwam stak haar ex-man meteen een sigaret op.
Marie-Claire haalde snel een OUDE beschadigde asbak uit de keuken.
034 2
Toen hij binnen kwam stak haar ex-man meteen een sigaret op.
Marie-Claire haalde snel een OUD beschadigd schoteltje uit de keuken.
035 1
De hoteleigenaar ontving de hem bekende gasten met veel warmte.
Hij bracht ze persoonlijk naar een FRAAIE eersteklas kamer.
035 2
De hoteleigenaar ontving de hem bekende gasten met veel warmte.
Hij bracht ze persoonlijk naar een FRAAI eersteklas vertrek.
036 1
Het kinderbad werd gelukkig streng bewaakt.
Aan de kant zat altijd een AARDIGE witgeklede badmeester op te letten.
036 2
Het kinderbad werd gelukkig streng bewaakt.
Aan de kant zat altijd een AARDIG witgekleed meisje op te letten.

037 1
De secretaresse wilde exact de afmeting van de illustratie opmeten.
Daarvoor gebruikte ze een LANGE plastic lineaal.
037 2
De secretaresse wilde exact de afmeting van de illustratie opmeten.
Daarvoor gebruikte ze een LANG plastic meetlint.
038 1
Karl had door het felle daglicht veel last van zijn ogen.
Daarom kocht hij een GOEDE donkere zonnebril.
038 2
Karl had door het felle daglicht veel last van zijn ogen.
Daarom kocht hij een GOED donker zonnescherm.
039 1
Marijn had altijd veel moeite om uit zichzelf wakker te worden.
Zijn vriendin gaf hem dus maar een NIEUWE en vooral lawaaierige wekker.
039 2
Marijn had altijd veel moeite om uit zichzelf wakker te worden.
Zijn vriendin gaf hem dus maar een NIEUW en vooral lawaaierig klokje.
040 1
Ik ben graag goed op de hoogte van het nieuws.
Daarom ben ik geabonneerd op een DURE maar betrouwbare krant.
040 2
Ik ben graag goed op de hoogte van het nieuws.
Daarom ben ik geabonneerd op een DUUR maar betrouwbaar dagblad.
041 1
Op zijn verjaardag heeft Hendrik een bioscoopbon gekregen.
Hij ging daarvan naar een NIEUWE en veelgeprezen film.
041 2
Op zijn verjaardag heeft Hendrik een bioscoopbon gekregen.
Hij ging daarvan naar een NIEUW en veelgeprezen theater.
042 1
Gerard liep vlak langs de spoorbaan.
Opeens kwam er een FRAAIE ouderwetse trein voorbij denderen.
042 2
Gerard liep vlak langs de spoorbaan.
Opeens kwam er een FRAAI ouderwets treinstel voorbij denderen.
043 1
Nog elk jaar gaan de oud-verzetsstrijders naar de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.
Daar leggen ze samen een GROTE en stemmige krans bij het monument.
043 2
Nog elk jaar gaan de oud-verzetsstrijders naar de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.
Daar leggen ze samen een GROOT en stemmig bloemstuk bij het monument.
044 1
De grote Bouvier mag 's nachts niet meer op het bed van zijn baasje slapen.
Hij heeft daarom nu een LEKKERE warme mand voor zichzelf.
044 2
De grote Bouvier mag 's nachts niet meer op het bed van zijn baasje slapen.
Hij heeft daarom nu een LEKKER warm hok voor zichzelf.

045 1
De voorzitster van de fanclub hoorde dat de jonge rockzanger zojuist was overleden.
Dit was voor haar een GROTE en pijnlijke schok.
045 2
De voorzitster van de fanclub hoorde dat de jonge rockzanger zojuist was overleden.
Dit was voor haar een GROOT en pijnlijk verlies.
046 1
De miljonair is erg bang dat zijn vele kostbaarheden worden gestolen.
Daarom bewaart hij ze in een STEVIGE en goed verborgen kluis.
046 2
De miljonair is erg bang dat zijn vele kostbaarheden worden gestolen.
Daarom bewaart hij ze in een STEVIG en goed verborgen depot.
047 1
Jan ging in de kantine zitten en opende hongerig zijn trommel.
Hij pakte een LEKKERE rijk belegde boterham en begon te eten.
047 2
Jan ging in de kantine zitten en opende hongerig zijn trommel.
Hij pakte een LEKKER rijk belegd bolletje en begon te eten.
048 1
De twee oude vrijsters keken met vertedering in de wieg.
Daarin lag een KLEINE slapende baby lekker onder de wol.
048 2
De twee oude vrijsters keken met vertedering in de wieg.
Daarin lag een KLEIN slapend kindje lekker onder de wol.
049 1
De ouders konden zich niet langer verenigen met het repressieve beleid van de onderwijzers.
Ze gingen op zoek naar een MODERNERE en wat tolerantere school.
049 2
De ouders konden zich niet langer verenigen met het repressieve beleid van de onderwijzers.
Ze gingen op zoek naar een MODERNER en wat toleranter gymnasium.
050 1
Als Thea 's avonds in een vreemde stad is durft ze nooit met de bus of de tram.
Ze neemt altijd een DUURDERE maar veilige taxi naar haar bestemming.
050 2
Als Thea 's avonds in een vreemde stad is durft ze nooit met de bus of de tram.
Ze neemt altijd een DUURDER maar veilig vervoermiddel naar haar bestemming.
051 1
Vader wilde flink veel hout hakken voor de open haard.
Hij haalde uit de schuur een GROTE loodzware bijl en begon.
051 2
Vader wilde flink veel hout hakken voor de open haard.
Hij haalde uit de schuur een GROOT loodzwaar hakblok en begon.
052 1
De cowboy was omsingeld door een overmacht aan indianen.
Hij werd gedood door een LANGE vlijmscherpe pijl.
052 2
De cowboy was omsingeld door een overmacht aan indianen.
Hij werd gedood door een LANG vlijmscherp mes.

053 1
Onze oude boerderijkat zag het allemaal niet meer zo goed.
Maar soms ving hij toch nog een VETTE smakelijke muis.
053 2
Onze oude boerderijkat zag het allemaal niet meer zo goed.
Maar soms ving hij toch nog een VET smakelijk kuiken.
054 1
De astronauten hadden jaren gereisd zonder te kunnen landen.
Eindelijk bereikten zij een VERRE en verlaten planeet.
054 2
De astronauten hadden jaren gereisd zonder te kunnen landen.
Eindelijk bereikten zij een VER en verlaten ruimtestation.
055 1
De oude man zakte na de marathon midden op straat in elkaar.
Hij bleek te zijn overleden aan een ACUTE en fatale hartaanval, zomaar ineens.
055 2
De oude man zakte na de marathon midden op straat in elkaar.
Hij bleek te zijn overleden aan een ACUUT en fataal infarct, zomaar ineens.
056 1
De rat van het punkmeisje zat zielig en piepend in een hoekje.
Ze ging met hem naar een GOEDE en niet te dure dierenarts.
056 2
De rat van het punkmeisje zat zielig en piepend in een hoekje.
Ze ging met hem naar een GOED en niet te duur dierenziekenhuis.
057 1
Wilma wilde graag weten waarom haar man elke avond zo laat thuis kwam.
Ze schakelde daarom een SLIMME en geniepige detective in.
057 2
Wilma wilde graag weten waarom haar man elke avond zo laat thuis kwam.
Ze schakelde daarom een SLIM en geniepig buurmeisje in.
058 1
De oude houten trap naar de eerste verdieping was helemaal verzakt.
Ze lieten hem repareren door een GOEDE en betrouwbare timmerman.
058 2
De oude houten trap naar de eerste verdieping was helemaal verzakt.
Ze lieten hem repareren door een GOED en betrouwbare klusbedrijf.
059 1
De ouders van de kleine Hans werkten beiden fulltime.
Bij hun thuis hadden ze daarom elke dag een LEUKE en betrouwbare oppas in dienst.
059 2
De ouders van de kleine Hans werkten beiden fulltime.
Bij hun thuis hadden ze daarom elke dag een LEUK en betrouwbaar meisje in dienst.
060 1
In het circus hadden alle kinderen weer dolle pret.
Ze lachtten vooral om een RARE springerige clown op de trapeze.
060 2
In het circus hadden alle kinderen weer dolle pret.
Ze lachtten vooral om een RAAR springerig aapje op de trapeze.

Het-words (neuter gender)
061 1
Voor het slapengaan las de vader zijn zoontje altijd iets voor.
Deze keer was het een LEUK zelfgeschreven sprookje.
061 2
Voor het slapengaan las de vader zijn zoontje altijd iets voor.
Deze keer was het een LEUKE zelfgeschreven fabel.
062 1
De drukke hoogleraar had toch ook nog tijd over voor het onderwijs.
Hij gaf elke week een BOEIEND en levendig kollege.
062 2
De drukke hoogleraar had toch ook nog tijd over voor het onderwijs.
Hij gaf elke week een BOEIENDE en levendige lezing.
063 1
Op het vliegveld bleek er nog plaats op de vlucht naar Nairobi.
Jean-Paul kocht snel een DUUR maar declareerbaar ticket en stapte in.
063 2
Op het vliegveld bleek er nog plaats op de vlucht naar Nairobi.
Jean-Paul kocht snel een DURE maar declareerbare retour en stapte in.
064 1
De voorstelling van de populaire toneelspelers viel deze keer nogal tegen.
Na afloop ontvingen ze daarom slechts een LAUW plichtmatig applaus.
064 2
De voorstelling van de populaire toneelspelers viel deze keer nogal tegen.
Na afloop ontvingen ze daarom slechts een LAUWE plichtmatige fooi.
065 1
De inbreker had geen enkele moeite de geheime familiekluis te vinden.
Deze bevond zich natuurlijk achter een GROOT maar onopvallend schilderij.
065 2
De inbreker had geen enkele moeite de geheime familiekluis te vinden.
Deze bevond zich natuurlijk achter een GROTE maar onopvallende kast.
066 1
Tijdens de zware survivaltocht zouden ze zich ook zonder landkaart moeten kunnen orienteren.
Jaap kocht daarom een GOED en robuust kompas bij Spac-sport.
066 2
Tijdens de zware survivaltocht zouden ze zich ook zonder landkaart moeten kunnen orienteren.
Jaap kocht daarom een GOEDE en robuuste hoogtemeter bij Spac-sport.
067 1
Joris deed af en toe net of hij een spook was.
Hij wikkelde zich dan in een GROOT hagelwit laken en riep "oehoe!".
067 2
Joris deed af en toe net of hij een spook was.
Hij wikkelde zich dan in een GROTE hagelwitte deken en riep "oehoe!".
068 1
De deelnemer aan het televisie-spelprogramma keek gespannen naar de presentatrice.
Op haar teken mocht hij draaien aan een GROOT en traag bewegend rad.
068 2
De deelnemer aan het televisie-spelprogramma keek gespannen naar de presentatrice.
Op haar teken mocht hij draaien aan een GROTE en traag bewegende hendel.

069 1
Op 23 december stond er voor het personeel weer een stapel dozen klaar.
Zoals ieder jaar kregen ze elk een MOOI en kostbaar kerstpakket mee naar huis.
069 2
Op 23 december stond er voor het personeel weer een stapel dozen klaar.
Zoals ieder jaar kregen ze elk een MOOIE en kostbare champagne mee naar huis.
070 1
De twee voetbalploegen hielden elkaar in deze wedstrijd precies in evenwicht.
Het eindigde dan ook in een SAAI maar onvermijdelijk gelijkspel.
070 2
De twee voetbalploegen hielden elkaar in deze wedstrijd precies in evenwicht.
Het eindigde dan ook in een SAAIE maar onvermijdelijke remise.
071 1
De dochter van de manegehouder was jarig.
Ze kreeg van haar vader een PRACHTIG en zeer kostbaar paard kado.
071 2
De dochter van de manegehouder was jarig.
Ze kreeg van haar vader een PRACHTIGE en zeer kostbare pony kado.
072 1
De Koningin stond klaar om de nieuwe brug feestelijk te openen.
Ze knipte met een elegante beweging een GROOT bordeauxrood lint door.
072 2
De Koningin stond klaar om de nieuwe brug feestelijk te openen.
Ze knipte met een elegante beweging een GROTE bordeauxrode strik door.
073 1
De onbekwame ambassadeur maakte onaanvaardbaar veel fouten.
Dit leidde uiteindelijk tot een PIJNLIJK maar onvermijdelijk ontslag.
073 2
De onbekwame ambassadeur maakte onaanvaardbaar veel fouten.
Dit leidde uiteindelijk tot een PIJNLIJKE maar onvermijdelijke reprimande.
074 1
Het langverwachte concert van de herenigde Nederlandse band was al snel uitverkocht.
Alleen op de zwarte markt kon men nog een SCHAARS en extreem duur kaartje kopen.
074 2
Het langverwachte concert van de herenigde Nederlandse band was al snel uitverkocht.
Alleen op de zwarte markt kon men nog een SCHAARSE en extreem dure zitplaats kopen.
075 1
De oorzaak van het afschuwelijke vliegtuigongeluk was niet duidelijk.
De regering beloofde een SNEL en grondig onderzoek.
075 2
De oorzaak van het afschuwelijke vliegtuigongeluk was niet duidelijk.
De regering beloofde een SNELLE en grondige enquete.
076 1
Voor het nieuwe onderkomen van de kollektie beeldende kunst was een behoorlijk budget beschikbaar.
De architect ontwierp een PRACHTIG en hypermodern museum.
076 2
Voor het nieuwe onderkomen van de kollektie beeldende kunst was een behoorlijk budget beschikbaar.
De architect ontwierp een PRACHTIGE en hypermoderne zaal.

077 1
Er reed een prachtige koets voor.
Deze werd getrokken door een STERK gitzwart paard.
077 2
Er reed een prachtige koets voor.
Deze werd getrokken door een STERKE gitzwarte merrie.
078 1
De inwoners van Turkije waren apetrots dat ze het EK mochten organiseren.
Ze bouwden er speciaal een PRACHTIG gloednieuw stadion voor.
078 2
De inwoners van Turkije waren apetrots dat ze het EK mochten organiseren.
Ze bouwden er speciaal een PRACHTIGE gloednieuwe sporthal voor.
079 1
Sven betrad voor de eerste keer zijn heringerichte kantoor in het verbouwde pand.
In het midden van zijn kamer stond een NIEUW notenhouten buro.
079 2
Sven betrad voor de eerste keer zijn heringerichte kantoor in het verbouwde pand.
In het midden van zijn kamer stond een NIEUWE notenhouten tafel.
080 1
Ruud en Bas waren uitgenodigd voor het promotiefeest van een kennis.
Ze moesten dus op zoek naar een LEUK en toepasselijk kado.
080 2
Ruud en Bas waren uitgenodigd voor het promotiefeest van een kennis.
Ze moesten dus op zoek naar een LEUKE en toepasselijke attentie.
081 1
Voor Danny en Gerard waren de zomerfeesten een groot succes.
Elke dag zaten ze op een DRUK maar gezellig terras te borrelen.
081 2
Voor Danny en Gerard waren de zomerfeesten een groot succes.
Elke dag zaten ze op een DRUKKE maar gezellige straathoek te borrelen.
082 1
Tom was lang bang geweest dat hij Rusland niet in zou kunnen.
Maar uiteindelijk kreeg hij toch een SPECIAAL kortlopend visum van de ambassade.
082 2 2
Tom was lang bang geweest dat hij Rusland niet in zou kunnen.
Maar uiteindelijk kreeg hij toch een SPECIALE kortlopende vergunning van de ambassade.
083 1
Olivier had eerder gemerkt dat de eendjes in het park erg hongerig waren.
Vandaag nam hij daarom een OUD overgebleven brood mee.
083 2
Olivier had eerder gemerkt dat de eendjes in het park erg hongerig waren.
Vandaag nam hij daarom een OUDE overgebleven krentebol mee.
084 1
De arme student had niet veel boodschappen te doen in de supermarkt.
Hij pakte bij binnenkomst een KLEIN handzaam mandje.
084 2
De arme student had niet veel boodschappen te doen in de supermarkt.
Hij pakte bij binnenkomst een KLEINE handzame mand.

085 1
Bij de nieuwe brouwerij was ook een heus terras ingericht.
De journalist bestelde daar een LEKKER en spotgoedkoop biertje.
085 2
Bij de nieuwe brouwerij was ook een heus terras ingericht.
De journalist bestelde daar een LEKKERE en spotgoedkope trappist.
086 1
Elke keer dat Noortje iets in het Latijn moest lezen raakte ze vast.
Ze kocht dus maar een GOED en niet te duur woordenboek.
086 2
Elke keer dat Noortje iets in het Latijn moest lezen raakte ze vast.
Ze kocht dus maar een GOEDE en niet te dure grammatica.
087 1
Jelle en Karen waren eindelijk afgestudeerd.
Ze organiseerden een LEUK en zeer gezellig feest.
087 2
Jelle en Karen waren eindelijk afgestudeerd.
Ze organiseerden een LEUKE en zeer gezellige fuif.
088 1
Het was zo warm in de stad dat de vrienden enorme zin kregen in een duik.
Gelukkig was er om de hoek een LEKKER verfrissend zwembad.
088 2
Het was zo warm in de stad dat de vrienden enorme zin kregen in een duik.
Gelukkig was er om de hoek een LEKKERE verfrissende zwemvijver.
089 1
Kees had moeite met het invullen van het kruiswoordraadsel.
Uit de kast pakte hij een DIK en veelgebruikt woordenboek.
089 2
Kees had moeite met het invullen van het kreuiswoordraadsel.
Uit de kast pakte hij een DIKKE en veelgebruikte thesaurus.
090 1
Susan en Peter gingen hun studeerkamer herinrichten.
Bij de Ikea kochten ze een NIEUW kersenhouten buro.
090 2
Susan en Peter gingen hun studeerkamer herinrichten.
Bij de Ikea kochten ze een NIEUWE kersenhouten kast.
091 1
Bij Schiphol staan altijd veel dagjesmensen in de buurt van de landingsbaan.
Ze wachten daar soms uren op een UNIEK en speciaal vliegtuig.
091 2
Bij Schiphol staan altijd veel dagjesmensen in de buurt van de landingsbaan.
Ze wachten daar soms uren op een UNIEKE en speciale Boeing.
092 1
In de stad had Pim ineens vreselijk zin in een bak koffie.
Hij ging naar een POPULAIR pas geopend café.
092 2
In de stad had Pim ineens vreselijk zin in een bak koffie.
Hij ging naar een POPULAIRE pas geopende espressobar.

093 1
De kinderen probeerden het verlaten fabrieksterrein te betreden.
Helaas stond er een HOOG en onneembaar hek omheen.
093 2
De kinderen probeerden het verlaten fabrieksterrein te betreden.
Helaas stond er een HOGE en onneembare afrastering omheen.
094 1
Hanneke had zin om eens lekker een avondje te gaan lezen.
Uit de kast pakte ze daarom een DIK en nog ongelezen boek.
094 2
Hanneke had zin om eens lekker een avondje te gaan lezen.
Uit de kast pakte ze daarom een DIKKE en nog ongelezen roman.
095 1
Omdat Jelle en Mirjam vier jaar verkering hadden gingen ze uit eten.
Ze bezochten een SJIEK maar betaalbaar restaurant in de stad.
095 2
Omdat Jelle en Mirjam vier jaar verkering hadden gingen ze uit eten.
Ze bezochten een SJIEKE maar betaalbare bistro in de stad.
096 1
De salarisonderhandelingen waren eindelijk naar tevredenheid afgerond.
Hij tekende meteen een NIEUW en veel beter contract.
096 2
De salarisonderhandelingen waren eindelijk naar tevredenheid afgerond.
Hij tekende meteen een NIEUWE en veel betere overeenkomst.
097 1
De toeriste wilde zich eens goed in de moderne schilderkunst verdiepen.
In New York bezocht ze daarvoor een GROOT en recent geopend museum.
097 2
De toeriste wilde zich eens goed in de moderne schilderkunst verdiepen.
In New York bezocht ze daarvoor een GROTE en recent geopende expositie.
098 1
De man werd geheel ten onrechte van de moord beschuldigd.
Gelukkig had hij een GOED en betrouwbaar alibi.
098 2
De man werd geheel ten onrechte van de moord beschuldigd.
Gelukkig had hij een GOEDE en betrouwbare advocaat.
099 1
De ernstig zieke vrouw wilde geen cent nalaten aan haar ondankbare zoon.
Daarom stelde ze een NIEUW en totaal veranderd testament op.
099 2
De ernstig zieke vrouw wilde geen cent nalaten aan haar ondankbare zoon.
Daarom stelde ze een NIEUWE en totaal veranderde akte op.
100 1
Verwachtingsvol tilde Jacco voorzichtig de broedende kip op.
Eronder lag een WIT en zojuist gebroken ei.
100 2
Verwachtingsvol tilde Jacco voorzichtig de broedende kip op.
Eronder lag een WITTE en zojuist gebroken eierschaal.

101 1
Annelies vond dat haar net ingerichte kamer 's avonds iets teveel inkijk had.
Ze hing daarom een MOOI bijpassend gordijn op.
101 2
Annelies vond dat haar net ingerichte kamer 's avonds iets teveel inkijk had.
Ze hing daarom een MOOIE bijpassende vitrage op.
102 1
De Scheveningse familie Nooitgedagt was zwaar gelovig.
Vader begon de dag altijd met een LANG en somber gebed.
102 2
De Scheveningse familie Nooitgedagt was zwaar gelovig.
Vader begon de dag altijd met een LANGE en stemmige preek.
103 1
De bewoners wilden nu wel eens weten hoe verontreinigd de grond onder hun huis eigenlijk was.
Zij vroegen de gemeente om een DIEPGAAND en zorgvuldig onderzoek.
103 2
De bewoners wilden nu wel eens weten hoe verontreinigd de grond onder hun huis eigenlijk was.
Zij vroegen de gemeente om een DIEPGAANDE en zorgvuldige inspectie.
104 1
Ruben hield erg van tuinieren maar woonde helaas op een bovenwoning.
Hij had alleen een KLEIN op het noorden gericht balkon.
104 2
Ruben hield erg van tuinieren maar woonde helaas op een bovenwoning.
Hij had alleen een KLEINE op het noorden gerichte serre.
105 1
Het jonge stel kon de aangelopen straathond niet houden.
Ze brachten hem naar een GOED nabijgelegen asiel.
105 2
Het jonge stel kon de aangelopen straathond niet houden.
Ze brachten hem naar een GOEDE nabijgelegen kennel.
106 1
De padvinders hadden het nu toch wel behoorlijk koud gekregen.
Ze maakten snel een GROOT en lekker warm kampvuur.
106 2
De padvinders hadden het nu toch wel behoorlijk koud gekregen.
Ze maakten snel een GROTE en lekker warme schuilplaats.
107 1
Men zocht nog iemand om de nieuwste zomermodecollectie te laten zien.
De ontwerper kende gelukkig een KNAP en ervaren model.
107 2
Men zocht nog iemand om de nieuwste zomermodecollectie te laten zien.
De ontwerper kende gelukkig een KNAPPE en ervaren mannequin.
108 1
De Indianen hadden dankzij de goden ook dit jaar weer een goede oogst.
Ze bedankten hen met een GROOT traditioneel offer bij de rivier.
108 2
De Indianen hadden dankzij de goden ook dit jaar weer een goede oogst.
Ze bedankten hen met een GROTE traditionele dans bij de rivier.

109 1
Elke dag gaat Linda wandelen met haar hond.
Ze doet dat in een MOOI uitgestrekt park bij haar in de buurt.
109 2
Elke dag gaat Linda wandelen met haar hond.
Ze doet dat in een MOOIE uitgestrekte weide bij haar in de buurt.
110 1
Er was geen redding meer voor het kleine zieke meisje.
De ouders hoopten op een GROOT medisch wonder tegen beter weten in.
110 2
Er was geen redding meer voor het kleine zieke meisje.
De ouders hoopten op een GROTE medische doorbraak tegen beter weten in.
111 1
Bij Hennie thuis was de deur met een paperclip opengebroken.
Hij monteerde meteen een NIEUW inbraakbestendig slot.
111 2
Bij Hennie thuis was de deur met een paperclip opengebroken.
Hij monteerde meteen een NIEUWE inbraakbestendige grendel.
112 1
Antoinette wilde er op het diner dansant ontzettend graag slanker uitzien.
Ze hees zichzelf daarom in een KNELLEND maar effectief korset.
112 2
Antoinette wilde er op het diner dansant ontzettend graag slanker uitzien.
Ze hees zichzelf daarom in een KNELLENDE maar effectieve jurk.
113 1
De herder wist dat zijn kudde ten dode was opgeschreven.
In het veld lag alweer een ZIEK en verzwakt schaap te mekkeren.
113 2
De herder wist dat zijn kudde ten dode was opgeschreven.
In het veld lag alweer een ZIEKE en verzwakte geit te mekkeren.
114 1
De drenkelingen dreven al weken op een zelfgemaakt vlot.
Eindelijk kwamen ze aan bij een KLEIN idyllisch eiland.
114 2
De drenkelingen dreven al weken op een zelfgemaakt vlot.
Eindelijk kwamen ze aan bij een KLEINE idyllische baai.
115 1
De veel te dikke en zware man vroeg zijn huisarts om raad.
Deze adviseerde hem een STRENG langdurig dieet te volgen.
115 2
De veel te dikke en zware man vroeg zijn huisarts om raad.
Deze adviseerde hem een STRENGE langdurige therapie te volgen.
116 1
Na school om vier uur 's middags dronken we altijd thee.
Daarbij kregen we altijd een LEKKER meergranen koekje.
116 2
Na school om vier uur 's middags dronken we altijd thee.
Daarbij kregen we altijd een LEKKERE meergranen koek.

117 1
De verstrooide tennisleraar was al zijn spullen vergeten.
Hij leende bij een kollega een OUD reserve racket en wat ballen.
117 2
De verstrooide tennisleraar was al zijn spullen vergeten.
Hij leende bij een kollega een OUDE reserve broek en wat ballen.
118 1
Fleur was in de bibliotheek om wat terug te brengen.
Meteen leende ze weer een NIEUW lekker dik boek.
118 2
Fleur was in de bibliotheek om wat terug te brengen.
Meteen leende ze weer een NIEUWE lekker dikke roman.
119 1
Als treinmachinist moest Pim natuurlijk wel vaak weten hoe laat het was.
Van zijn opa kreeg hij daarom een MOOI ouderwets horloge kado.
119 2
Als treinmachinist moest Pim natuurlijk wel vaak weten hoe laat het was.
Van zijn opa kreeg hij daarom een MOOIE ouderwetse klok kado.
120 1
Sherlock Holmes speurde in de kamer naar vingerafdrukken.
Hij gebruikte daarvoor een GROOT en bijzonder scherp vergrootglas.
120 2
Sherlock Holmes speurde in de kamer naar vingerafdrukken.
Hij gebruikte daarvoor een GROTE en bijzonder scherpe loep.

(2) Stimulus materials for Experiment 3
The 40 highly predictive critical stories (story cloze of discourse-predictable noun over 80%)
are shown in their non-proportional screen font type and paragraph formatting, with the 2 story
variants distributed across two experimental lists (as yet non-randomized and without fillers).
Code line legend (skipping irrelevant codes):
#2: numeric code of the source item used in Experiment 1 (and the cloze values file)
#3: story version (1=consistent 2=inconsistent)
#4: gender of discourse-predictable noun (1=de-word/common 2=het-word/neuter)
#7: ordinal position of critical adjective
List 1
201 015 2 1 038 1 17
Het was erg donker op de zolder van het
nieuwe huis. Jan monteerde er meteen
een mooi en zeer modern spotje.
202 099 2 2 122 1 17
De ernstig zieke vrouw wilde geen cent nalaten
aan haar ondankbare zoon. Daarom stelde ze
een nieuwe en totaal veranderde akte op.

203 082 1 2 065 1 19
Tom was lang bang geweest dat hij Rusland
niet in zou kunnen. Maar uiteindelijk kreeg hij
toch een speciaal en beperkt geldig visum
van de ambassade.
204 019 1 1 050 1 15
De secretaresse moest een belangrijk
manuscript per post versturen. Ze stopte het in
een grote en zorgvuldig dichtgeplakte envelop
en liep naar de bus.
205 018 2 1 048 1 21
Het pasgetrouwde stel ging naar de bank om
te praten over de aankoop van een auto. Ze
vroegen om een gunstig en lang geldig krediet,
maar tevergeefs.
206 084 2 2 075 1 18
De arme student had niet veel boodschappen
te doen in de supermarkt. Hij pakte bij
binnenkomst een kleine en handzame plastic mand.
207 101 1 2 129 1 17
Annelies vond dat haar net ingerichte kamer
's-avonds iets teveel inkijk had. Ze hing
daarom een mooi en goed sluitend gordijn op.
208 009 2 1 026 1 15
Elke zondagochtend luisteren we in de
kerk naar onze dominee. Hij houdt altijd
een lang maar erg inspirerend betoog van
wel een kwartier.
209 105 1 2 138 1 15
Het jonge stel kon de aangelopen
straathond niet houden. Ze brachten hem
naar een goed en vriendelijk ogend asiel.
210 038 1 1 102 1 16
Karl had door het felle daglicht veel
last van zijn ogen. Daarom kocht hij
een goede en zeer donkere zonnebril.
211 017 1 1 046 1 24
Hoewel de zieke zwerver haast niet meer
kon lopen had hij alleen een stel oude
krukken. De buurt kocht daarom voor
hem een goede en erg handige rolstoel.
212 069 2 2 025 1 21
Op 23 december stond er voor het personeel
weer een stapel dozen klaar. Zoals ieder jaar
kregen ze elk een mooie en nogal dure champagne
mee naar huis.
213 001 1 1 001 1 16
De boswachter liep met zijn bijl en
motorzaag door het woud. Hij stopte bij
een oude en flink doorgerotte boom en
ging aan de slag.

214 078 2 2 057 1 18
De inwoners van Turkije waren apetrots dat ze
het EK mochten organiseren. Ze bouwden er
speciaal een prachtige en zeer ruime sporthal
voor.
215 013 2 1 034 1 18
Na een aantal uren onafgebroken typewerk verloor
Marie haar concentratie. Het was dus hoog tijd
voor een kort maar hoogst verfrissend hazeslaapje.
216 048 1 1 136 1 14
De twee oude vrijsters keken met
vertedering in de wieg. Daarin lag
een kleine en goed ingestopte baby
heerlijk te slapen.
217 066 2 2 020 1 18
Tijdens de zware survivaltocht zouden ze zich ook
zonder landkaart moeten kunnen orienteren. Jaap kocht
daarom een goede en bijzonder robuuste hoogtemeter
bij Spac-sport.
218 086 1 2 082 1 19
Elke keer dat Noortje iets in het Latijn
moest lezen raakte ze vast. Ze kocht dus
maar een goed en redelijk duur woordenboek.
219 032 2 1 089 1 22
Hoewel Lotte een kat had werd er 's-nachts
toch nog aan de kaas geknaagd. Bij de dierenwinkel kocht
ze daarom een gemeen maar zeer effektief gif.
220 061 1 2 002 1 17
Voor het slapengaan las de vader zijn
zoontje altijd iets voor. Deze keer was het
een leuk door hemzelf geschreven sprookje.
221 029 2 1 078 1 17
Martijn ging voor het eerst van zijn
leven kamperen. Het eerste wat hij kocht
was een goed en zeer licht slaapmatje.
222 063 2 2 014 1 17
Op het vliegveld bleek er nog plaats op de
vlucht naar Nairobi. Jean-Paul kocht snel
een dure maar gelukkig declareerbare retour
en stapte in.
223 065 2 2 016 1 18
De inbreker had geen enkele moeite de geheime
familiekluis te vinden. Deze bevond zich natuurlijk
achter een grote maar toch onopvallende kast.
224 114 1 2 162 1 16
De drenkelingen dreven al weken op een
zelfgemaakt vlot. Eindelijk kwamen ze aan
bij een klein en heel idyllisch eiland.

225 060 1 1 178 1 15
In het circus hadden alle kinderen
weer dolle pret. Ze lachtten vooral
om een rare en bijzonder grappige clown
op de trapeze.
226 028 2 1 076 1 18
De verstrooide kok zag opeens dat hij een
sneetje in zijn vinger had. Hij pakte snel
een klein en steriel verpakt snelverband
om het bloeden te stelpen.
227 119 1 2 181 1 20
Als treinmachinist moest Pim natuurlijk wel
vaak weten hoe laat het was. Van zijn opa kreeg
hij daarom een mooi en duidelijk antiek horloge
kado.
228 100 2 2 123 1 12
Verwachtingsvol tilde Jacco voorzichtig
de broedende kip op. Eronder lag
een witte en zojuist gebroken eierschaal.
229 042 1 1 116 1 11
Gerard liep vlak langs de spoorbaan. Opeens
kwam er een fraaie en zeer snelle trein voorbij
denderen.
230 051 1 1 151 1 17
Vader wilde flink veel hout hakken voor
de open haard. Hij haalde uit de schuur
een grote en enorm zware bijl en begon.
231 088 2 2 086 1 24
Het was zo warm in de stad dat de vrienden enorme
zin kregen in een duik. Gelukkig was er om de
hoek een lekkere en heerlijk rustige zwemvijver.
232 081 1 2 063 1 17
Voor Danny en Gerard waren de zomerfeesten
een groot succes. Elke dag zaten ze op
een druk maar zeer gezellig terras te borrelen.
233 016 1 1 039 1 18
Na het bezoek aan de streekdokter moest de
boerin nog medicijnen ophalen. Ze ging daarvoor
naar een kleine maar goed uitgerustte apotheek.
234 091 2 2 103 1 20
Bij Schiphol staan altijd veel dagjesmensen in
de buurt van de landingsbaan. Ze wachten daar soms
uren op een unieke niet eerder gesignaleerde Boeing.
235 036 2 1 096 1 13
Het kinderbad werd gelukkig streng bewaakt. Aan de
kant zat altijd een aardig in wit gekleed meisje
op te letten.

236 003 2 1 005 1 18
Geheel onverwacht liep het pad dood bij een
wild stromende rivier. Gelukkig zag de wandelaar
verderop een oud maar ogenschijnlijk intact bootje
liggen.
237 004 2 1 007 1 23
Bij de deur van het hotel zag Anna dat
het steeds harder begon te plenzen.
Bij de receptie leende ze daarom
een oud en duidelijk veelgebruikt regenkapje.
238 050 1 1 145 1 22
Als Thea 's-avonds in een vreemde stad is
durft ze nooit met de bus of de tram. Ze neemt
altijd een duurdere maar ook veiligere taxi
naar haar bestemming.
239 102 1 2 131 1 15
De Scheveningse familie Nooitgedagt was
zwaar gelovig. Vader begon de dag altijd
met een lang en nogal somber gebed.
240 116 1 2 169 1 16
Na school om vier uur 's-middags dronken
we altijd thee. Daarbij kregen we
altijd een lekker met noten gevuld koekje.

List 2

201 015 1 1 038 2 17
Het was erg donker op de zolder van het
nieuwe huis. Jan monteerde er meteen
een mooie en zeer moderne lamp.
202 099 1 2 122 2 17
De ernstig zieke vrouw wilde geen cent nalaten
aan haar ondankbare zoon. Daarom stelde ze
een nieuw en totaal veranderd testament op.
203 082 2 2 065 2 19
Tom was lang bang geweest dat hij Rusland
niet in zou kunnen. Maar uiteindelijk kreeg hij
toch een speciale en beperkt geldige vergunning
van de ambassade.
204 019 2 1 050 2 15
De secretaresse moest een belangrijk
manuscript per post versturen. Ze stopte het in
een groot en zorgvuldig dichtgeplakt postpakket
en liep naar de bus.
205 018 1 1 048 2 21
Het pasgetrouwde stel ging naar de bank om
te praten over de aankoop van een auto. Ze
vroegen om een gunstige en lang geldige lening,
maar tevergeefs.

206 084 1 2 075 2 18
De arme student had niet veel boodschappen
te doen in de supermarkt. Hij pakte bij
binnenkomst een klein en handzaam plastic mandje.
207 101 2 2 129 2 17
Annelies vond dat haar net ingerichte kamer
's-avonds iets teveel inkijk had. Ze hing
daarom een mooie en goed sluitende vitrage op.
208 009 1 1 026 2 15
Elke zondagochtend luisteren we in de
kerk naar onze dominee. Hij houdt altijd
een lange maar erg inspirerende preek van
wel een kwartier.
209 105 2 2 138 2 15
Het jonge stel kon de aangelopen
straathond niet houden. Ze brachten hem
naar een goede en vriendelijk ogende kennel.
210 038 2 1 102 2 16
Karl had door het felle daglicht veel
last van zijn ogen. Daarom kocht hij
een goed en zeer donker zonnescherm.
211 017 2 1 046 2 24
Hoewel de zieke zwerver haast niet meer
kon lopen had hij alleen een stel oude
krukken. De buurt kocht daarom voor
hem een goed en erg handig looprek.
212 069 1 2 025 2 21
Op 23 december stond er voor het personeel
weer een stapel dozen klaar. Zoals ieder jaar
kregen ze elk een mooi en nogal duur kerstpakket
mee naar huis.
213 001 2 1 001 2 16
De boswachter liep met zijn bijl en
motorzaag door het woud. Hij stopte bij
een oud en flink doorgerot hekwerk en
ging aan de slag.
214 078 1 2 057 2 18
De inwoners van Turkije waren apetrots dat ze
het EK mochten organiseren. Ze bouwden er
speciaal een prachtig en zeer ruim stadion voor.
215 013 1 1 034 2 18
Na een aantal uren onafgebroken typewerk verloor
Marie haar concentratie. Het was dus hoog tijd
voor een korte maar hoogst verfrissende pauze.
216 048 2 1 136 2 14
De twee oude vrijsters keken met
vertedering in de wieg. Daarin lag
een klein en goed ingestopt kindje
heerlijk te slapen.

217 066 1 2 020 2 18
Tijdens de zware survivaltocht zouden ze zich ook
zonder landkaart moeten kunnen orienteren. Jaap kocht
daarom een goed en bijzonder robuust kompas
bij Spac-sport.
218 086 2 2 082 2 19
Elke keer dat Noortje iets in het Latijn
moest lezen raakte ze vast. Ze kocht dus
maar een goede en redelijk dure grammatica.
219 032 1 1 089 2 22
Hoewel Lotte een kat had werd er 's-nachts toch
nog aan de kaas geknaagd. Bij de dierenwinkel kocht
ze daarom een gemene maar zeer effektieve muizenval.
220 061 2 2 002 2 17
Voor het slapengaan las de vader zijn
zoontje altijd iets voor. Deze keer was het
een leuke door hemzelf geschreven fabel.
221 029 1 1 078 2 17
Martijn ging voor het eerst van zijn
leven kamperen. Het eerste wat hij kocht
was een goede en zeer lichte tent.
222 063 1 2 014 2 17
Op het vliegveld bleek er nog plaats op de
vlucht naar Nairobi. Jean-Paul kocht snel
een duur maar gelukkig declareerbaar ticket
en stapte in.
223 065 1 2 016 2 18
De inbreker had geen enkele moeite de geheime
familiekluis te vinden. Deze bevond zich natuurlijk
achter een groot maar toch onopvallend schilderij.
224 114 2 2 162 2 16
De drenkelingen dreven al weken op een
zelfgemaakt vlot. Eindelijk kwamen ze aan
bij een kleine en heel idyllische baai.
225 060 2 1 178 2 15
In het circus hadden alle kinderen
weer dolle pret. Ze lachtten vooral
om een raar en bijzonder grappig aapje
op de trapeze.
226 028 1 1 076 2 18
De verstrooide kok zag opeens dat hij een
sneetje in zijn vinger had. Hij pakte snel
een kleine en steriel verpakte pleister
om het bloeden te stelpen.
227 119 2 2 181 2 20
Als treinmachinist moest Pim natuurlijk wel
vaak weten hoe laat het was. Van zijn opa kreeg
hij daarom een mooie en duidelijk antieke klok
kado.

228 100 1 2 123 2 12
Verwachtingsvol tilde Jacco voorzichtig
de broedende kip op. Eronder lag
een wit en zojuist gebroken ei.
229 042 2 1 116 2 11
Gerard liep vlak langs de spoorbaan. Opeens
kwam er een fraai en zeer snel treinstel voorbij
denderen.
230 051 2 1 151 2 17
Vader wilde flink veel hout hakken voor
de open haard. Hij haalde uit de schuur
een groot en enorm zwaar hakblok en begon.
231 088 1 2 086 2 24
Het was zo warm in de stad dat de vrienden enorme
zin kregen in een duik. Gelukkig was er om de
hoek een lekker en heerlijk rustig zwembad.
232 081 2 2 063 2 17
Voor Danny en Gerard waren de zomerfeesten
een groot succes. Elke dag zaten ze op
een drukke maar zeer gezellige straathoek te borrelen.
233 016 2 1 039 2 18
Na het bezoek aan de streekdokter moest de
boerin nog medicijnen ophalen. Ze ging daarvoor
naar een klein maar goed uitgerust ziekenhuis.
234 091 1 2 103 2 20
Bij Schiphol staan altijd veel dagjesmensen in
de buurt van de landingsbaan. Ze wachten daar soms
uren op een uniek niet eerder gesignaleerd vliegtuig.
235 036 1 1 096 2 13
Het kinderbad werd gelukkig streng bewaakt. Aan de
kant zat altijd een aardige in wit geklede badmeester
op te letten.
236 003 1 1 005 2 18
Geheel onverwacht liep het pad dood bij een
wild stromende rivier. Gelukkig zag de wandelaar
verderop een oude maar ogenschijnlijk intacte brug
liggen.
237 004 1 1 007 2 23
Bij de deur van het hotel zag Anna dat
het steeds harder begon te plenzen.
Bij de receptie leende ze daarom
een oude en duidelijk veelgebruikte paraplu.
238 050 2 1 145 2 22
Als Thea 's-avonds in een vreemde stad is
durft ze nooit met de bus of de tram. Ze neemt
altijd een duurder maar ook veiliger vervoermiddel
naar haar bestemming.

239 102 2 2 131 2 15
De Scheveningse familie Nooitgedagt was
zwaar gelovig. Vader begon de dag altijd
met een lange en nogal sombere preek.
240 116 2 2 169 2 16
Na school om vier uur 's-middags dronken
we altijd thee. Daarbij kregen we
altijd een lekkere met noten gevulde koek.

