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ABSTRACT
Een Nederlandse bijzin omvat twee polen die de zin opdelen in een middenveld en een achterveld.
Die twee polen staan als een tang rond de elementen in het middenveld, daarom spreekt men van
een tangconstructie (ANS 1997). Wanneer de afstand tussen de grijpers van de tang toeneemt, wordt
het middenveld zwaarder. De zin leest dan minder vlot. Daarom moeten taalgebruikers beide velden
in evenwicht krijgen. Er bestaan enkele principes die daarbij kunnen helpen, zoals het
complexiteitsprincipe en het inherentieprincipe. Volgens die principes staan lange en complexe
zinsdelen in het achterveld en staan tijdsbepalingen vóór plaatsbepalingen en plaatsbepalingen vóór
wijzebepalingen (ANS 1997). Tijdsbepalingen staan doorgaans in het middenveld, plaats- en
wijzebepalingen vertonen geen sterke voorkeur voor een bepaald veld (Willems 2017). We voerden
een experiment uit waarin dertig Franstaligen, dertig taalkundige moedertaalsprekers en dertig niettaalkundige moedertaalsprekers twintig zinnen moesten bouwen. Iedere zin bevatte twee of drie
verplaatsbare VzC’s van verschillende lengtes. Uit het experiment blijkt dat de meeste participanten
een evenwicht in de zin creëren indien nodig en dat de volgorde tijd < wijze < plaats, tegen de
verwachtingen in, het vaakst voorkomt. De bepalingen verkiezen ongeacht hun lengte meestal
middenveldpositie. Voor tijdsbepalingen is die voorkeur het sterkst. Voor plaats- en
wijzebepalingen geldt die voorkeur vooral voor korte constituenten. De plaatsingsvoorkeuren van
de Franstaligen en de moedertaalsprekers verschillen ook significant.

(219 woorden)
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LIJST VAN AFKORTINGEN
ANS

Algemene Nederlandse Spraakkunst

AV

Achterveld

MV

Middenveld

SOV

Subject – Object – Verb

SVO

Subject – Verb – Object

VV

Voorveld

VzC

Voorzetselconstituent

13

1. INLEIDING
België kent drie officiële landstalen: het Nederlands, het Frans en het Duits, waarvan de eerste twee
het meest gesproken worden. Het Nederlands en het Duits volgen de SOV-volgorde, terwijl het
Frans de SVO-volgorde hanteert. Voorbeeldzinnen 1, 2 en 3 tonen de woordvolgorde in de
verschillende talen.

(1) Ik zie dat Sarah (subject) een boek (object) geschreven heeft (verb).
(2) Ich sehe, dass Sarah (subject) ein Buch (object) geschrieben hat (verb).
(3) Je vois que Sarah (subject) a écrit (object) un livre (verb).

Een Nederlandse zin omvat twee polen die de zin opdelen in velden. Die twee polen staan als een
tang rond de elementen in het middenveld, daarom spreekt men van een tangconstructie (ANS
1997). De tangconstructie is typerend voor het Nederlands en het Duits. Het Frans kent zo’n
constructie niet. Daarom is het interessant om te onderzoeken hoe Franstaligen omgaan met een
tangconstructie als ze in het Nederlands willen communiceren.

Een hoofdzin bestaat uit een voorveld, een middenveld en een achterveld (zie voorbeeld 4). In een
bijzin (voorbeeld 5) is er geen voorveld en dus kan een zinsdeel enkel in het midden- of achterveld
geplaatst worden. In een bijzin staat alles buiten de tang automatisch in het achterveld.

(4)

(5)

Thomas

wil

vanaf morgen

fitnessen

in Gent.

voorveld

1ste pool

middenveld

2de pool

achterveld

(Thomas zei)

dat

hij vanaf morgen

wil fitnessen

in Gent.

1ste pool

middenveld

2de pool

achterveld

Naast het midden- en achterveld bestaat een bijzin net zoals een hoofdzin ook uit twee polen. Pool
1 is het bindwoord van de bijzin (bijvoorbeeld het voegwoord ‘dat’), pool 2 zijn de werkwoorden
(zie ook voorbeeldzin 5).
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Als de afstand tussen de twee polen (de zogenaamde grijpers van de tang) toeneemt, neemt de
leesbaarheid van de zin af. Het middenveld wordt dan zwaarder, waardoor de zin minder vlot leest.
Onderstaande bijzin bevat een lang middenveld, waardoor de woordvolgorde niet ideaal is. De zin
is bijgevolg moeilijker te begrijpen. Daarom kan een deel van de zin beter in achterveldpositie staan
(ook wel extrapositie genoemd, door o.a. Coussé 2009, De Vries 2011, Zwart 2011 en Willems
2017). Zo raakt de zin meer in balans.
(6) (De staatssecretaris gaat ervan uit) dat de wijziging van de Wegenverkeerswet betreffende
de geldigheidsstructuur van het rijbewijs en de afgifte door gemeenten in plaats van door
provincies, zoals nu het geval is, met ingang van 1 juni van dit jaar kan worden
doorgevoerd.
Het Nederlands kent verschillende regels die de woordvolgorde kunnen beïnvloeden. We willen aan
de hand van een experimenteel vergelijkend onderzoek nagaan hoe voorzetselconstituenten (VzC’s)
van plaats, tijd en wijze met elkaar interageren wanneer ze verschillende lengtes aannemen. Hoe
gaan schrijvers om met de verschillende woordvolgordeprincipes? Beperken ze bijvoorbeeld de
lengte van het middenveld als het achterveld (bijna) leeg is? Zo zouden ze immers het evenwicht in
de zin kunnen herstellen, waardoor ook de boodschap van de zin makkelijker begrepen kan worden.

Voor het onderzoek werkten we met twintig bijzinnen die begonnen met het onderschikkend
voegwoord ‘dat’. Elke bijzin bevatte twee of drie VzC’s, telkens van plaats, tijd en/of wijze. Volgens
de ANS (1997) is de volgorde tijd voor plaats voor wijze (tijd < plaats < wijze) de standaardvolgorde
in het Nederlands wanneer de zin meerdere bepalingen bevat. De korte VzC’s telden drie of vier
lettergrepen, de lange meer dan negen. Om zinsdelen als ‘kort’ of ‘lang’ te definiëren, baseerden we
ons op de telmethode van Hoeksema (2014).
Deze masterproef tracht volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Waar komen VzC’s van plaats, tijd en wijze terecht wanneer ze samen in een bijzin
voorkomen en verschillende lengtes aannemen?

2. In welke mate gaan taalgebruikers op zoek naar een evenwicht tussen het midden- en het
achterveld in een Nederlandse bijzin?
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3. Welke verschillen en gelijkenissen bestaan er tussen Franstaligen en taalkundige en niettaalkundige moedertaalsprekers van het Nederlands inzake de plaatsing van VzC’s in een
Nederlandse bijzin?

4. Wanneer wordt de standaardvolgorde tijd < plaats < wijze gerespecteerd en wanneer
niet?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, voerden we een experimenteel vergelijkend onderzoek.
We lieten dertig Franstaligen, dertig taalkundige moedertaalsprekers en dertig niet-taalkundige
moedertaalsprekers (van het Nederlands) correcte Nederlandse zinnen vormen. De participanten
kregen de opdracht om zinsdelen in de, volgens hen, juiste volgorde te plaatsen.

Deze masterproef telt zes hoofdstukken. Na dit eerste hoofdstuk, de inleiding, komt in hoofdstuk 2
een overzicht van eerder onderzoek naar woordvolgorde aan bod. In dit deel worden verschillende
zaken toegelicht, zoals de werkwoordelijke eindgroep, de principes die spelen bij het bepalen van
de woordvolgorde en de volgorde van bijwoordelijke bepalingen. Verder geeft de literatuurstudie
ook een overzicht van de verschillen en gelijkenissen tussen de Nederlandse en de Franse
woordvolgorde. In hoofdstuk 3 formuleren we de hypotheses en lichten we het doel van dit
onderzoek toe. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de methodologie, de participanten en de
selectiecriteria waaraan de zinnen moesten voldoen. Ook geven we uitleg bij de statistische test die
we tijdens het onderzoek gebruikten. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van het onderzoek weer.
Hoofdstuk 6 bevat tot slot de conclusie van het onderzoek en biedt suggesties voor
vervolgonderzoek. Na hoofdstuk 6 volgen, samen met een lijst van de geraadpleegde literatuur, nog
alle zinnen van de participanten, alsook de antwoorden van de participanten op enkele bijkomende
vragen.
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2. LITERATUURSTUDIE
In deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek naar de variabele positie
van voorzetselconstituenten (VzC’s) in het Nederlands. Zo komen de verschillende principes die de
plaatsing van VzC’s kunnen beïnvloeden aan bod. Verder presenteren we ook de opvallendste
verschillen tussen de Nederlandse en de Franse woordvolgorde.

2.1 De ideale woordvolgorde: een onbekend terrein
Naar de ‘ideale’ Nederlandse woordvolgorde is nog maar weinig onderzoek verricht. De bestaande
literatuur over woordvolgorde belicht voornamelijk onderzoek naar grammaticale variatie in de
werkwoordelijke eindgroep. Zo bestaan er twee varianten om het voltooid deelwoord en het
hulpwerkwoord weer te geven (o.a. De Sutter et al. 2005 & Taeldeman 2005), met name de groene
volgorde, die vaker voorkomt in gesproken taal (zin 7) en de rode volgorde, waarvan het gebruik
toeneemt bij formele en geschreven interactie (zin 8).
(7) […] dat moordende chauffeurs van de weg gehaald worden.
(8) […] dat moordende chauffeurs van de weg worden gehaald.

De werkwoordelijke eindgroep heeft in voorgaande studies al veel aandacht gekregen. De volgorde
van een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord in de werkwoordelijke eindgroep is uiteraard
maar een klein aspect van woordvolgorde. Een Nederlandse zin bestaat namelijk uit veel meer
onderdelen en die onderdelen kunnen soms op meerdere plaatsen in de zin staan. Toch kunnen er
uit onderzoek naar de werkwoordelijke eindgroep ook interessante bevindingen over woordvolgorde
naar voren komen.

Coussé (2003) voerde bijvoorbeeld een historisch corpusonderzoek uit en stelt dat de
werkwoordelijke eindgroep “vanaf de vroegste bronnen van het Nederlands bij voorkeur aan het
einde van de bijzin” (p. 147) wordt geplaatst. Dat betekent dat er nog constituenten na de
werkwoordelijke eindgroep kunnen voorkomen, maar door de eeuwen heen werd dat wel steeds
minder gebruikelijk, waardoor het achterveld leeg bleef. Toch blijft het achterveld zeker niet altijd
leeg. In het Nederlands bestaan er namelijk enkele principes die de verdeling van de zinsdelen over
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het midden- en achterveld kunnen beïnvloeden. De ANS (1997) noemt er vier: het syntactisch
principe van de polen, het thematisch principe, het inherentieprincipe en het complexiteitsprincipe.
In paragrafen 2.2.1 tot 2.2.4 worden de verschillende principes toegelicht.

2.2 Variabele positie van voorzetselconstituenten
We focussen in wat volgt op een minder ontgonnen aspect van de Nederlandse woordvolgorde, met
name de variabele positie van voorzetselconstituenten.

De ANS (1997) verklaart die variabele positie aan de hand van het thematisch principe en het
complexiteitsprincipe. Toch beperken we ons in dit hoofdstuk niet enkel tot die twee principes. Er
bestaan namelijk vier principes die interessante inzichten kunnen bieden over de variabele posities
van VzC’s.

2.2.1 Het syntactisch principe van de polen
Een eerste principe is het syntactisch principe van de polen. Werkwoordelijke elementen kunnen op
twee plaatsen in de zin voorkomen. De ANS beschrijft deze twee plaatsen als de polen, die als een
zogenaamde tang om een deel van de zin staan en ervoor zorgen dat er een tangconstructie ontstaat.
Zo wordt de zin opgedeeld in drie topologische velden: het voorveld, middenveld en achterveld
(voorbeeldzin 9). Een bijzin bestaat echter enkel uit een midden- en achterveld, aangezien het
bindwoord er de eerste pool is (voorbeeldzin 10).

(9) Ellen
voorveld

(10) (Het is bekend)

wil

naar huis

gaan

na het optreden.

1ste pool

middenveld

2de pool

achterveld

dat

Ellen naar huis

wil gaan

na het optreden.

1ste pool

middenveld

2de pool

achterveld

Enkel het Duits maakt net zoals het Nederlands gebruik van de tangconstructie. De eigenheid van
die constructie kan het voor moedertaalsprekers van andere talen dan ook moeilijk maken om een
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correcte Nederlandse zin op te bouwen. Wat bij elkaar hoort in een zin staat immers niet altijd
samen. Een tangconstructie is dus een typisch Nederlands (en Duits) fenomeen. Het Frans kent dat
verschijnsel bijvoorbeeld niet. Onderstaande voorbeelden illustreren dat:

(11)

Ik |heb| een groot vliegtuig |gezien|. (Nederlands)

(12)

Ich |habe| ein großes Flugzeug |gesehen|. (Duits)

(13)

J’|ai vu| un grand avion. (Frans)

Als de tang te groot wordt, wordt het leesproces moeilijker. De informatie die bij elkaar hoort, staat
dan verder uit elkaar, waardoor de lezer zich meer moet concentreren. Om tot een ‘ideale’
woordvolgorde te komen, moet er een evenwicht worden gevonden bij de verdeling van
zinselementen over het midden- en achterveld.

Naast het principe van de tangconstructie houdt het syntactisch principe van de polen ook in dat
bepaalde zinsdelen een vaste positie innemen. In het algemeen staan onderwerpen en voorwerpen
met een beperkte informatieve waarde helemaal vooraan in het middenveld. Daarna volgen
bijwoordelijke bepalingen die geen inherente relatie met het werkwoord bezitten. Op het einde van
het middenveld komen tot slot onderwerpen en voorwerpen met een grote informatieve waarde
(ANS 1997: 1307). Ook inherente zinsdelen en voorzetselbijwoorden staan in de regel uiterst rechts
in het middenveld (ANS 1997: 1350-1353). Dat maakt van het achterveld in de bijzin een
interessante positie voor andere bijzinnen en satellieten.
2.2.2 Het links-rechts-principe
Een tweede principe waaraan de woordvolgorde in een zin onderhevig is, is het links-rechts-principe
(ANS 1997). Volgens dat principe is er een onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke
informatie in een zin.

In een zin komt dus eerst de bekende informatie aan bod, daarna pas de nieuwe (o.a. Godin 1979:
74). Volgens Vandeweghe (2013: 245) komt eerst de minder belangrijke informatie aan bod en
daarna de belangrijkere. Dat betekent dat zinsdelen meer nadruk krijgen als ze verder (en dus meer
naar rechts) in de zin staan, vandaar de naam links-rechts-principe. De bekende informatie wordt
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ook wel ‘thema’ genoemd, de nieuwe en vaak belangrijkere informatie wordt met de term ‘rhema’
aangeduid. Het thema wordt dus voor het rhema geplaatst. Daarom wordt er ook wel gebruik
gemaakt van de benaming ‘thema-rhema-principe’ en ‘thematisch principe’.

Ook in het Frans bestaat er een gelijkaardig principe (Grevisse & Goose, 1995, p. 78). De betekenis
van voorbeeldzinnen 14 en 15 is identiek, maar toch geniet voorbeeldzin 14 de voorkeur. Het huis
waarover sprake is, wordt namelijk gezien als informatie die al bekend is. Deze informatie duidt
men in het Frans aan met de term thème (cf. thema), de daaropvolgende informatie wordt propos
genoemd (cf. rhema).

(14)

Dans cette maison naquit Victor Hugo.

(15)

Victor Hugo naquit dans cette maison.

Dit principe kan de ‘ideale’ woordvolgorde en de positie van VzC’s beïnvloeden. Als een
taalgebruiker informatie wil beklemtonen als nieuw of belangrijk, verwachten we die informatie
ofwel op het einde van het middenveld ofwel in het achterveld. Willems (2017) noemt dit de
discoursstatus van de VzC.

2.2.3 Het inherentieprincipe
De ANS (1997: 1245) definieert het inherentieprincipe als een principe in het middenveld, waarbij
zinselementen dichter bij de tweede pool staan naargelang ze een sterkere semantische band met het
hoofdwerkwoord vertonen. De elementen worden dus vlak voor de tweede pool geplaatst, helemaal
rechts in het middenveld. Op die manier kan de variabele positie van VzC’s beperkt worden.
Onderstaande voorbeelden illustreren dat:

(16)

Tessa zei |dat| ze morgen naar Gent |komt.|

elementen dichter bij de tweede pool

(17)

Tessa zei |dat| ze naar Gent morgen |komt.| <<onmogelijk>>

Volgens Verhagen (1998) speelt het inherentieprincipe een minder belangrijke rol dan de eerste
twee principes. Willems (2017) daarentegen toont aan dat het inherentieprincipe een zeer sterke
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invloed heeft op de positie van VzC’s in het midden- en achterveld. Het inherentieprincipe is dan
zelfs sterker dan het thematisch principe.

2.2.4 Het complexiteitsprincipe
Als vierde principe onderscheidt de ANS (1997) het complexiteitsprincipe. Volgens dat principe
komen complexere en langere elementen sneller in het achterveld dan in het middenveld terecht.
Volgens de ANS (1997: 1246) draagt het complexiteitsprincipe bij aan een elegantere zin. Verhagen
(1998: 226) stelt echter dat het complexiteitsprincipe soms kan concurreren met het
inherentieprincipe, waardoor het complexiteitsprincipe in se niet bijdraagt tot een ideale
woordvolgorde. Ook Godin (1979: 80) beschouwt het complexiteitsprincipe als oppervlakkig.

Toch beschrijft de ANS het complexiteitsprincipe uitvoerig en worden langere of complexe
zinsdelen vaker in extrapositie geplaatst. Volgens het schrijftaalcorpus van Hoeksema (2014) wordt
een zinsdeel tot en met drie lettergrepen als kort beschouwd. Deze korte zinsdelen staan in de studie
van Hoeksema in slechts 8% van de gevallen in het achterveld. Vanaf negen lettergrepen spreken
we over lange zinsdelen. In het onderzoek van Hoeksema (2014) kwamen die in 68,6% van de
zinnen in het achterveld te staan. Alles tussen de vier en acht lettergrepen definieert Hoeksema
(2014) als middellang. Die zinsdelen vertonen geen sterke voorkeur voor een van de velden.

De vier principes worden in de bestaande literatuur voornamelijk beschreven voor hoofdzinnen. In
de Nederlandse Grammatica voor Franstaligen (Van Belle et al., 2006: 19) lezen we echter dat het
middenveld van de bijzin dezelfde opties voor woordvolgorde kent als een hoofdzin. Bijgevolg zijn
de voorgaande principes dus ook van toepassing op bijzinnen. Enkel de plaatsingsmogelijkheden
van de werkwoorden in de bijzin verschillen van die in de hoofdzin.

2.3 Bijwoordelijke bepalingen
Een voorzetselconstituent kan verschillende functies vervullen, zowel inherente als niet-inherente.
In dit onderzoek beperken we ons echter tot één mogelijkheid, meer bepaald de bijwoordelijke
bepalingen. Volgend lijstje biedt een kort overzicht van de andere functies die een VzC kan
vervullen:

21

1. Indirect object
a. Meewerkend voorwerp
b. Meemakend voorwerp
c. Belanghebbend voorwerp
d. Oordelend voorwerp
2. Voorzetselobject (VzO)
3. Agensobject
4. Bronobject
5. Predicatief complement
a. Gezegde
b. Resultaatsgezegde
c. Oordeelsgezegde
6. Adverbiale complementen
7. Bijvoeglijke bepalingen
8. Zinsmodificeerders
9. Bijwoordelijke bepalingen

In een zin biedt een bijwoordelijke bepaling extra informatie over het gezegde. Ook zonder
bijwoordelijke bepalingen blijft een zin grammaticaal correct. De ANS (1997) lijst twintig
verschillende bijwoordelijke bepalingen op. In deze masterproef beperken we ons tot de bepalingen
van plaats, tijd en wijze. Dat zijn immers de bepalingen die in de bestaande literatuur het uitvoerigst
worden besproken.
Uit het onderzoek van Willems (2017) blijkt dat de semantische status van VzC’s de meeste invloed
heeft op de plaatsing van die VzC’s. Zo zouden tijds- en plaatsbepalingen significant vaker in het
middenveld staan in vergelijking met andere bepalingen. Tijdsbepalingen staan zelfs bijna
uitsluitend in het middenveld en bepalingen van beperking zeer vaak in het achterveld. Voor
plaatsbepalingen is er dan weer even veel kans op middenveld- als achterveldpositie. Ook
bepalingen van wijze (zoals beperkingen van middel en hoedanigheid) vertonen geen sterke
voorkeur voor een van de twee velden in de bijzin. Om deze categorieën te vormen, werd er in de
studie van Willems (2017) eerst rekening gehouden met alle vormen van bijwoordelijke bepalingen
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en alle semantische rollen die ze kunnen vervullen. Vervolgens werden de verschillende vormen via
een statistische test beperkt tot groepen van semantische statussen die ‘hetzelfde plaatsingsgedrag’
vertonen. Daardoor kwamen bepalingen van plaats en wijze in eenzelfde groep terecht.

Bepalingen van tijd en plaats geven geen beschrijving van de handeling, maar situeren het gezegde
enkel binnen een bepaalde periode of situatie. Dat kan verklaren waarom beide bepalingen
beduidend vaker in het middenveld staan dan andere bepalingen. Bepalingen van beperking, doel
en resultaat definiëren de handeling wel, waardoor ze er semantisch dichter bij het werkwoord of de
werkwoordelijke eindgroep staan. De verklaring daarvoor ligt bij het inherentieprincipe: wat
inherenter verbonden is met het werkwoord, staat dichter bij de eindgroep.

Vandeweghe (2013: 244) beschrijft het inherentieprincipe nog uitgebreider en voegt toe dat een
satelliet van wijze nauwer verbonden is met het zinswerkwoord dan een satelliet van plaats of tijd
en dus dichter bij het hoofdwerkwoord staat. Ook de ANS (1997) stelt dat de volgorde tijd < plaats
< andere bepalingen (zoals wijze) de standaardvolgorde is voor het Nederlands als er meerdere
bijwoordelijke bepalingen in het middenveld staan.
In voorbeeldzin 18 zien we de volgorde ‘tijd voor plaats voor wijze’ als gevolg van het
inherentieprincipe.

(18)

Hij heeft daar gisteren (tijd) in Brussel (plaats) handig (wijze) op ingespeeld.

In vorig onderzoek wordt niet duidelijk hoe VzC’s van tijd, plaats en wijze met verschillende lengtes
zich tot elkaar verhouden in een zin. Daarom willen we graag nagaan wat er gebeurt met de positie
van de verschillende VzC’s als ze samen voorkomen in een zin en verschillende lengtes aannemen.

2.4 Een gelijke verdeling tussen het middenveld en het achterveld
Eerder kwamen de verschillende woordvolgordeprincipes al aan bod. Toch blijken deze regels niet
allemaal bindend te zijn en kunnen ze elkaar beïnvloeden. Bovendien lezen we in de Schrijfwijzer
van Renkema (2020: 133) dat een tekst waar alle zinnen dezelfde opbouw volgen, erg monotoon is.
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Het is dan ook beter om de woordvolgorde en zinslengte af en toe aan te passen, zodat er variatie
ontstaat.

Door zinnen te splitsen kan er wel een (klein) betekenisverschil optreden. In een doorlopende tekst
is het bijgevolg moeilijk om over dé ‘ideale’ woordvolgorde te spreken. Geens (2019) beschrijft een
procedure om een zin te reviseren, zo stijgt de kans om alle problemen in de zin te vinden. Allereerst
moeten taalgebruikers woordomhaal vermijden en daarna moeten ze overbodige nominaliseringen
wegwerken.

Woordomhaal wegwerken betekent dat taalgebruikers omslachtige formuleringen vermijden en
overbodige woorden schrappen. Door kort en bondig te formuleren raken de velden van de zin
namelijk niet onnodig overspannen. Zo kan volgens Geens (2019) een middenveld dat op het eerste
gezicht zwaar lijkt, verlicht worden door zogenaamde woordomhaal weg te werken.

Toch kunnen de velden na de procedure van Geens (2019) nog overbelast zijn. Daarom is het
belangrijk om een gulden middenweg te vinden tussen het middenveld en achterveld.

Dhondt (2020) voerde bij vijftig participanten een experimenteel onderzoek uit met zes bijzinnen
die elk een VzC van tijd en een voorzetselobject bevatten. De zinnen werden uit het Duits vertaald
en beide VzC’s konden zowel in het middenveld als het achterveld staan. Het onderzoek toont aan
dat taalgebruikers ofwel de twee VzC’s in het middenveld plaatsen (wat volgens de ANS de
basispositie is), ofwel de VzC’s verdelen over de twee topologische velden om zo de tang te
verlichten. Soms vertaalden de participanten de zin niet met twee VzC’s, maar dan werd de vertaalde
VzC bijvoorbeeld in het achterveld geplaatst, waardoor de tangconstructie niet overspannen raakte.
Dat betekent dat taalgebruikers op zoek gaan naar een evenwicht tussen het midden- en achterveld
in een bijzin.
Ook Willems (2017: 163) toont aan dat VzC’s zowel in het midden- als achterveld kunnen staan en
beschrijft een wisselwerking tussen beide velden in geschreven journalistieke teksten. Naarmate het
middenveld langer wordt en er niets na de tweede pool staat, geniet het achterveld de voorkeur voor
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VzC’s. Bij een kort middenveld en een leeg achterveld staat de VzC in het middenveld, net zoals
een VzC vaak in het middenveld staat als beide velden lang zijn.
Als taalgebruikers op zoek gaan naar een ‘ideale’ woordvolgorde, zoeken ze dus een evenwicht
tussen beide velden. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het achterveld doorgaans maar één
zinsdeel kan dragen, al kunnen dat er in een zin met veel informatie ook twee zijn (Geens 2019: 57).

Taalgebruikers kunnen zinsdelen zowel van het middenveld naar het achterveld verplaatsen als vice
versa (Willems 2017 en Geens 2019). Daarom stelt Willems (2017) dat de twee velden van de bijzin
gelijkwaardig zijn en dat het middenveld bijgevolg niet de basispositie is voor VzC’s in geschreven
journalistieke teksten. Het achterveld bevat er gemiddeld zelfs meer woorden dan het middenveld
(5,30 woorden tegenover 4,14 woorden). Het achterveld kan in het Nederlands natuurlijk wel wat
zwaarder en langer zijn (cf. het complexiteitsprincipe), waardoor het gemiddeld aantal woorden kan
toenemen.

Uit het experiment van Dhondt (2020) blijkt ook dat voorzetselconstituenten van tijd bijna
uitsluitend in het middenveld voorkwamen. Langere constituenten (minstens negen lettergrepen)
kwamen wel niet steevast in het achterveld terecht. Dat gaat in tegen het complexiteitsprincipe en
sluit dus aan bij de studies van Verhagen (1998: 226) en Godin (1979: 80). Verder kan de
woordvolgorde in vertalingen ook sterk beïnvloed worden door de woordvolgorde in de brontaal.
In het Duits staan VzC’s bijvoorbeeld sowieso in het middenveld en geen enkele deelnemer plaatste
in het experiment de beide constituenten in extrapositie.

2.5 Woordvolgorde in het Frans en het Nederlands
De Nederlandse woordvolgorde vertoont enkele opvallende verschillen met de Franse. Zo volgt het
Frans de SVO-volgorde terwijl het Nederlands een SOV-taal is. Voorbeeldzinnen 19 tot 21 tonen
duidelijk de verschillen in zinsstructuur.
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(19)

Mon grand-père / s’est abonné / au journal.
VV

(20)

AV

Mijn opa / heeft / een abonnement / genomen / op de krant.
VV

(21)

pool 1

pool 1

MV

pool 2

AV

Mijn opa / heeft / een abonnement op de krant / genomen.
VV

pool 1

MV

pool 2

De woordvolgorde in het Frans en het Nederlands vertonen wel enkele gelijkenissen. Zo zal het
thematische principe (zie hoofdstuk 2.2.2) in beide talen de woordvolgorde enigszins sturen. Toch
bestaan er enkele belangrijke verschillen tussen de talen. Ten eerste vormt het werkwoordelijk
gezegde in het Frans één geheel (zie ook zin 19). Dat betekent dat alle werkwoorden bij elkaar staan
in de zin en geen tang kunnen vormen zoals in het Nederlands. In het Frans bestaat er dus niet zoiets
als de topologische velden. Er is wel een voorveld en een achterveld, maar geen middenveld. Het
Frans heeft namelijk geen tangconstructie. In zin 19 kan er wel een klein middenveld ontstaan
wanneer er een bijwoord tussen de vervoegde werkwoorden komt te staan. Een mogelijke zin zou
dan kunnen luiden: “mon grand-père a longtemps été abonné au journal”.

In het Frans komt er dus heel wat informatie in het achterveld terecht, vaak kan deze informatie in
het Nederlands in zowel het achterveld (zie zin 20) als het middenveld (zin 21) voorkomen. Ten
tweede bekleden tijds- en plaatsbepalingen in het Frans een vaste positie, namelijk aan het begin of
aan het einde van de zin (o.a. Vlugter et al. 2012). In het Nederlands staan zulke bepalingen vaak in
het middenveld en dus niet aan het eind van de zin.
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3. HYPOTHESES
Op basis van de literatuur en eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2) kunnen we enkele hypotheses over
de plaatsing van VzC’s vooropstellen:

1) VzC’s kunnen in het Nederlands zowel in het middenveld- als in het achterveld
voorkomen.
2) Korte VzC’s verkiezen middenveldpositie.
3) Lange VzC’s verkiezen achterveldpositie.
4) Wijzebepalingen

staan

beduidend

vaker

in

extrapositie

dan

tijds-

en

plaatsbepalingen.
5) Tijdsbepalingen staan bij voorkeur in het middenveld, plaatsbepalingen en
wijzebepalingen vertonen geen sterke voorkeur. Plaatsbepalingen komen wel nog iets
vaker dan wijzebepalingen in het middenveld terecht.
6) Wanneer er drie VzC’s in de zin staan kunnen deze al zeker niet allemaal in het
achterveld staan.
7) In het Frans bestaat er geen middenveld, daarom zullen Franstaligen het achterveld
in het Nederlands sterk opvullen.
8) Tijds- en plaatsbepalingen zullen in de zinnen van de Franstaligen vaker in het
achterveld terechtkomen.

In een bijzin zullen Franstaligen het onderwerp helemaal vooraan in het middenveld plaatsen.
Daarna zullen ze op zoek gaan naar de plaatsingsmogelijkheden voor de andere zinsdelen. Als de
Franstaligen vergevorderd zijn in het Nederlands, bestaat de kans dat ze het onderscheid tussen de
velden kennen, in het andere geval zal het achterveld al snel oververzadigd raken. Daar waar een
Nederlandse bijzin de SOV-volgorde hanteert, zal het Frans voor een SVO-volgorde kiezen. Dat
kan uiteraard zorgen voor verschillen in de woordvolgorde in vergelijking met de
moedertaalsprekers. Aangezien we werken met Franstaligen die het Nederlands studeren, gaan we
er wel vanuit dat (het merendeel van) de Nederlandse zinnen grammaticaal correct zal zijn.
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We verwachten dat de verschillen tussen taalkundige en niet-taalkundige moedertaalsprekers eerder
beperkt blijven. Op basis van een verkennend onderzoek uit 2021 kunnen we nog geen significant
verschil tussen taalkundigen en niet-taalkundigen aantonen (Van Leemput 2021).

Met deze masterproef willen we nagaan hoe VzC’s van plaats, tijd en wijze met elkaar interageren.
We werkten met twintig bijzinnen. Elke bijzin bevatte twee of drie VzC’s, telkens van plaats, tijd
en/of wijze. De VzC’s waren ofwel kort of lang. De lange VzC’s telden meer dan negen lettergrepen,
de korte VzC’s bestonden vooral uit drie lettergrepen. In sommige zinnen telt de korte VzC echter
vier lettergrepen (verdeeld over maximaal drie woorden om de VzC visueel zo kort mogelijk te
houden). Dat wijkt af van de definiëring van een kort zinsdeel volgens Hoeksema (2014).

Elke VzC kon zowel in het middenveld als het achterveld staan. We willen nagaan wat de positie
van de VzC’s is als ze samen voorkomen in een zin. In welk veld komen ze terecht en in welke mate
spelen principes zoals het complexiteitsprincipe een rol in de keuze van taalgebruikers om een
bepaalde VzC al dan niet in het achterveld te plaatsen?
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4. METHODOLOGIE
In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek uiteengezet. Het onderzoeksmateriaal
van deze masterproef bestond uit 1.800 zinnen, gevormd door 90 participanten. In hoofdstuk 4.1
worden de participanten en het onderzoek besproken, in hoofdstuk 4.2 volgen de selectiecriteria van
de zinnen en in hoofdstuk 4.3 wordt de statistische test die we gebruikten toegelicht.

4.1 Participanten en onderzoek
Negentig participanten, meer bepaald dertig Franstaligen die Nederlands leren en zestig
moedertaalsprekers van het Nederlands, namen deel aan het onderzoek. De moedertaalsprekers
werden nog eens opgedeeld in dertig taalkundigen en dertig niet-taalkundigen om te zien of beide
groepen er een andere voorkeur op nahouden.

De participanten werden op verschillende manieren geselecteerd. De Franstalige participanten
volgden allen een taalkundige opleiding aan een Waalse universiteit: de Universiteit van Bergen, de
UCLouvain of de Universiteit van Luik. De taalkundigen bestonden uit studenten die een
taalkundige opleiding volgen en mensen die een taalkundige opleiding op universitair niveau hebben
afgerond. Er werd geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, woonplaats of
geslacht/genderidentiteit.
De taalkundigen werden geselecteerd via de Facebookgroepen ‘BA Toegepaste Taalkunde UGent’,
‘Toegepaste Taalkunde UA’ en ‘Taal- en Letterkunde Ugent’. Via oproepen op Facebook en Twitter
werd ook aan niet-taalkundigen gevraagd om zich via mail aan te melden als participant.

De participanten kregen een aantal zinsdelen in een willekeurige volgorde, zoals in onderstaand
voorbeeld. De bedoeling was om een correcte Nederlandse zin te vormen door de zinsdelen te
verplaatsen. De test bestond uit twintig zinnen en werd in een Microsoft Word-document verspreid.
Om ervoor te zorgen dat de participanten zo min mogelijk beïnvloed zouden kunnen worden door
de uitgangsvolgorde, werden er drie verschillende versies verspreid. Zo was de kans kleiner dat een
bepaald zinsdeel extra in het oog zou springen.
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De participanten kregen de zinsdelen op een van de volgende manieren:

(22a) in de wei / nooit meer / zal grazen / na vandaag / de koe / De oude veeboer bevestigt dat
(22b) zal grazen / in de wei / De oude veeboer bevestigt dat / nooit meer / na vandaag / de koe
(22c) zal grazen / na vandaag / de koe / nooit meer / in de wei / De oude veeboer bevestigt dat

Van de negentig participanten ontvingen er dertig volgorde a, dertig volgorde b en dertig volgorde
c. Die dertig participanten bestonden steeds uit tien Franstaligen, tien taalkundigen en tien niettaalkundigen. Zo werd er aan elke Waalse universiteit één van de drie versies toegestuurd, met de
bedoeling om drie keer tien participanten te vinden. Aangezien de taalkundigen en niet-taalkundigen
zich per mail meldden, kon er ook voor hen makkelijk worden bijgehouden hoe vaak iedere versie
al werd ingevuld.
Elke zin bevatte twee of drie VzC’s, telkens een van plaats, tijd en/of wijze en de VzC’s zelf waren
ofwel kort ofwel lang. Lange VzC’s telden meer dan negen lettergrepen, korte bestonden uit drie of
vier lettergrepen. Om de zinsdelen als ‘lang’ of ‘kort’ te definiëren, maakten we gebruik van de
telmethode van Hoeksema (2014). In het voorbeeld hierboven staan twee korte VzC’s van tijd en
plaats: ‘na vandaag’ en ‘in de wei’.

Elke VzC genoot een zekere plaatsingsvrijheid en kon zowel in het middenveld als in het achterveld
staan. Met dit experiment willen we nagaan met welke principes en theorieën uit hoofdstuk 2
taalgebruikers rekening houden wanneer VzC’s van tijd, plaats en wijze samen voorkomen en
verschillende lengtes aannemen. We willen ook nagaan of Franstaligen, taalkundigen en niettaalkundigen dezelfde plaatsingsvoorkeur hebben.

4.2 Selectiecriteria
Voor het onderzoek was het belangrijk dat alle VzC’s in een soortgelijke Nederlandse bijzin
stonden. We kozen voor bijzinnen ingeleid door het grammaticaal onderschikkend voegwoord ‘dat’.
Dit type bijzin wordt in het Nederlands namelijk erg vaak gebruikt.
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Het was van cruciaal belang dat iedere VzC zowel in het middenveld als het achterveld kon staan.
De VzC mocht wel geen sterke voorkeur hebben voor een bepaalde positie, zoals in voorbeeldzin
23. Het zinsdeel ‘in Berlijn’ kan er als complement worden beschouwd, iemand logeert namelijk
ergens. De bewegingsvrijheid is in dat geval beperkter en de VzC zal bijna altijd in het middenveld
staan. Achterveldpositie is ook mogelijk, maar dan moet er voldoende klemtoon liggen op het
werkwoord ‘logeren’, zoals in voorbeeldzin 24.

(23) De psycholoog zei dat zijn vrouw in Berlijn zal logeren.
(24) De vrouw zal logeren in Berlijn en niet ’s avonds nog naar huis pendelen.

Verder moest de VzC een zinsdeel zijn en geen zinsdeelstuk. De plaatsingsvrijheid van
zinsdeelstukken is namelijk beperkter dan dat van een zinsdeel: een zinsdeelstuk is immers sterk
verbonden met een ander zinsdeelstuk en dat kan bijgevolg de positie van de VzC beïnvloeden.

Alle zinnen uit het experiment zijn onbestaande zinnen die speciaal voor deze masterproef werden
gevormd.

4.3 Statistische test
Om de resultaten van het onderzoek statistisch te testen, gebruikten we een chi-kwadraattest1. Zo
konden we nagaan of de verschillende groepen (Franstaligen, taalkundigen en niet-taalkundigen)
significante verschillen vertonen en of er een verband bestaat tussen het type VzC (tijds-, plaats- of
wijzebepaling) en de positie in de zin (middenveld of achterveld).

Een chi-kwadraattoets is niet accuraat wanneer de frequentie in meer dan één op de vijf cellen lager
ligt dan vijf. Daarom gebruiken we voor resultaten met lage frequenties de correctie van Yates. In
de statistiek wordt die correctie doorgaans als correct beschouwd.

1

Met behulp van deze website: http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm
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5. RESULTATEN
In dit hoofdstuk bespreken we elke zin afzonderlijk. De resultaten worden in drie tabellen
gepresenteerd: een tabel met een algemeen overzicht, een tabel om de resultaten van de Franstaligen,
de taalkundigen en de niet-taalkundigen te vergelijken en een tabel die weergeeft in welke volgorde
de bijwoordelijke bepalingen voorkomen.
Omdat de positie van de VzC’s variabel is, kunnen we bij aanvang van de bespreking geen echte
modelzin aanbieden. Om alles eenvoudig te houden, presenteren we daarom steeds de zin die het
vaakst voorkwam.

5.1 Resultaten per zin
5.1.1 Zin 1
Mogelijke zin: De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De korte VzC van tijd ‘na vandaag’ geniet een duidelijke voorkeur voor middenveldpositie. In de
negentig zinnen kwam de tijdsbepaling 83 keer in het middenveld terecht: 28 keer bij de
Franstaligen, 29 keer bij de taalkundigen en 26 keer bij de niet-taalkundigen. De zeven andere
participanten plaatsten de VzC van tijd in extrapositie.
Ook de korte VzC van plaats ‘in de wei’ kwam vooral in het middenveld terecht (67 keer van de
90). Vooral bij de niet-taalkundigen zien we een sterke plaatsingsvrijheid: 17 niet-taalkundigen
kozen ervoor om de plaatsbepaling in het middenveld te zetten, terwijl de 13 anderen voor
achterveldpositie opteerden.

Zeven niet-taalkundigen plaatsten de VzC van tijd uiterst links in het middenveld, tussen het
onderschikkend voegwoord ‘dat’ en het onderwerp van de bijzin. Ze vormden de volgende zin: “De
oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen”. Tijdsbepalingen
vertonen volgens de literatuur een sterke voorkeur voor middenveldpositie, die voorkeur wordt hier
te sterk doorgevoerd. Met de juiste klemtoon zijn dit soort zinnen zeker grammaticaal correct (al
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kan er wel sprake zijn van ‘bindwoordbotsing’). We nemen de zinnen in kwestie allemaal mee in
de verwerking van de resultaten.
Uit deze zin blijkt dat de meeste participanten ervan uitgaan dat het middenveld twee korte VzC’s
kan dragen. Ze gebruiken het middenveld als basispositie aangezien de VzC’s kort zijn en het
middenveld niet meteen overbelast raakt. Vooral niet-taalkundigen probeerden de tang te verlichten
door één VzC in het middenveld en één VzC in het achterveld te plaatsen. Drie participanten (allen
niet-taalkundigen) kozen ervoor om beide VzC’s in het achterveld te plaatsen.

We gingen via een chi-kwadraattoets ook na of er een significant verschil is tussen de
plaatsingsvoorkeuren van de drie verschillende groepen (Franstaligen, taalkundigen en niettaalkundigen). Daarvoor werd gebruikgemaakt van de frequenties van de VzC’s in het middenveld.
Elke VzC kwam namelijk even vaak (drie keer dertig) voor in een zin. Wanneer het verschil
significant is voor het middenveld, heeft dit bijgevolg betrekking op de hele zin. Als een VzC
bijvoorbeeld twintig keer voorkomt in het middenveld, weten we dat die in de tien andere gevallen
in het achterveld staat.
Het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen bleek niet statistisch significant (χ² = 3.233;
df = 1 en p = 0.072), net zoals het verschil tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen (χ² =
0.213; df = 1 en p = 0.644). Het verband tussen het type VzC en de plaatsing bleek wel significant
te zijn (χ² = 10.42; df = 1 en p = 0.001).

N = 90

Na vandaag
In de wei

Middenveld
83
67
Tabel 1: positie van de VzC’s in zin 1

Achterveld
7
23
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N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Na
28
29
26
2
1
4
vandaag
In de wei
27
23
17
3
7
13
Tabel 2: positie van de VzC’s in zin 1: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

In deze zin wordt de volgorde tijd voor plaats (tijd < plaats) gerespecteerd door de drie groepen.
Van de negentig participanten kozen slechts drie Franstaligen, twee taalkundigen en vier niettaalkundigen voor de niet-standaardvolgorde plaats voor tijd (plaats < tijd). De zeven niettaalkundigen die de tijdsbepaling vlak na het voegwoord plaatsten, volgden de standaardvolgorde
wel.

Het verschil tussen de taalkundigen en de twee andere groepen is hier niet significant (Franstaligen:
Yates’ χ² = 0; df = 1 en Yates’ p = 1 ; Niet-taalkundigen: Yates’ χ² = 0.185; df = 1 en Yates’ p =
0.667).
N = 90
Tijd < plaats

81
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

27

28

26

Plaats < tijd

9
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

3

2

4

Tabel 3: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 1
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5.1.2 Zin 2
Mogelijke zin: De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste
zondag van de maand maart in Parijs zal werken.
De meeste participanten verkozen middenveldpositie voor de tijdsbepaling: 27 Franstaligen, 27
taalkundigen en 24 niet-taalkundigen. De andere participanten (3 Franstaligen, 3 taalkundigen en 6
niet-taalkundigen) plaatsten de VzC van tijd na de tweede pool. De plaatsbepaling kwam 80 keer in
het middenveld terecht, meer bepaald bij 29 Franstaligen, 28 taalkundigen en 23 niet-taalkundigen.

Ondanks de lengte van de tijdsbepaling in deze zin (tien lettergrepen), komt die dus vooral in het
middenveld terecht. De meeste participanten (86,7%) volgen het complexiteitsprincipe met andere
woorden niet. De andere VzC in de zin is wel korter (twee woorden en drie lettergrepen). Daardoor
raakt het middenveld niet meteen overbelast. Overigens bevinden tijdsbepalingen zich volgens de
literatuur meestal tussen de twee polen (Willems 2017).

De korte VzC van plaats staat iets vaker in het middenveld (in 88,9% van de gevallen) maar dat
verschil is niet significant. De resultaten van de Franstaligen en de beide groepen
moedertaalsprekers lopen erg gelijk. Voor deze zin kan er geen significant verschil tussen de
Franstaligen en de taalkundigen aangetoond worden (χ² = 0.009; df = 1 en p = 0.924). Ook het
verschil tussen beide groepen moedertaalsprekers is niet statistisch significant (χ² = 0.039; df = 1 en
p = 0.843).

Uit deze zin blijkt dat de meerderheid van de participanten vindt dat het middenveld een korte en
een lange VzC kan dragen. In slechts vier gevallen kwamen beide VzC’s in extrapositie te staan.
Net zoals in zin 1 zijn het vooral de niet-taalkundigen die de tang proberen te verlichten (tien niettaalkundigen tegenover vier Franstaligen en vier taalkundigen). Opvallend daarbij is dat vooral de
korte VzC van plaats in het achterveld terechtkomt en niet de lange VzC van tijd. Tijdsbepalingen
bevinden zich volgens de literatuur dan ook meestal tussen de twee polen en die theorie lijkt hier
sterker te zijn dan het complexiteitsprincipe. Het verband tussen het type VzC en de positie in de
zin is hier niet significant (χ² = 0.207; df = 1 en p = 0.649).
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N = 90

Vanaf de eerste zondag van de
maand maart
In Parijs

Middenveld
78

Achterveld
12

80
Tabel 4: positie van de VzC’s in zin 2
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N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Vanaf de
eerste
zondag
27
27
24
3
3
6
van de
maand
maart
In Parijs
29
28
23
1
2
7
Tabel 5: positie van de VzC’s in zin 2: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

Ook in deze zin wordt de volgorde tijd < plaats gerespecteerd door de verschillende groepen. Van
de 90 participanten kozen er 79 de volgorde die in de bestaande literatuur beschreven wordt. De 11
participanten die voor de omgekeerde volgorde kozen, deden dat vooral omdat ze de plaatsbepaling
volgens het complexiteitsprincipe in extrapositie wilden plaatsten (meer bepaald in acht van de elf
gevallen).

Er is in deze zin geen significant verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen voor de volgorde
van de bijwoordelijke bepalingen (Yates’ χ² = 0; df = 1 en Yates’ p = 1). Ook het verschil met de
niet-taalkundigen is niet significant (Yates’ χ² = 1.298; df = 1 en Yates’ p = 0.255).
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N = 90
Tijd < plaats

79
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

27

28

24

Plaats < tijd

11
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

3

2

6

Tabel 6: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 2

5.1.3 Zin 3
Mogelijke zin: In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag de foute kant opgaan in de
Nederlandse provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.
Voor de korte VzC van tijd ‘sinds zondag’ kozen de participanten bijna uitsluitend voor
middenveldpositie. Slechts één Franstalige plaatste de tijdsbepaling in het achterveld. Zestien
participanten plaatsten het subject van deze zin wel niet vlak na het voegwoord ‘dat’. De VzC van
tijd ‘sinds zondag’ werd namelijk door drie Franstaligen en drie niet-taalkundigen uiterst links in
het middenveld geplaatst. Twee taalkundigen en vijf niet-taalkundigen zetten de VzC van tijd vlak
na het voegwoord, twee Franstaligen en twee taalkundigen plaatsten zelfs beide constituenten vóór
het subject. Ook hier wordt de voorkeur voor middenveldpositie dus sterk doorgevoerd.

De positie van de plaatsbepaling, daarentegen, was variabeler. In totaal kwam de plaatsbepaling 59
keer in het middenveld terecht en 31 keer in het achterveld. De Franstaligen kozen 21 keer voor het
middenveld en 9 keer voor het achterveld. Bij de niet-taalkundigen was dit respectievelijk 23 en 7
keer en bij de taalkundigen stond de VzC even vaak in het middenveld als in het achterveld.

Als we de resultaten van deze zin vergelijken met zin 2, zien we dat een lange plaatsbepaling sneller
in het achterveld terechtkomt dan een lange tijdsbepaling (31 keer tegenover 12 keer).
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Volgens de literatuur staan tijdsbepalingen bij voorkeur in het middenveld, terwijl plaatsbepalingen
een minder sterke voorkeur hebben. Bovendien telt de lange VzC in deze zin negen lettergrepen
meer dan de lange VzC uit zin 2. Het complexiteitsprincipe kan dus zeker ook een rol spelen. Die
rol wordt mogelijk wel nog beperkt door de grammaticale ambiguïteit van zin 3. Er zijn namelijk
29 participanten die de zinsdelen ‘de coronacijfers’ en ‘in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht’ vlak na elkaar plaatsten, alsof het één zinsdeel vormt. Dat kan ervoor hebben
gezorgd dat de plaatsbepaling sneller in het middenveld terechtkwam.
Geen enkele participant zette beide VzC’s in extrapositie. Wanneer de participanten ervoor kozen
om één VzC in het middenveld en één in het achterveld te plaatsen, kwam de lange constituent – op
één geval na – steeds in het achterveld terecht. Ook uit deze zin blijkt dus dat de meeste participanten
vinden dat een korte en een lange VzC samen tussen de twee polen kunnen staan.
Het verband tussen het type VzC en de plaats in de zin is statistisch significant (Yates’ χ² = 31.964;
df = 1 en Yates’ p = 2e-8).

Tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers is er echter geen significant verschil
wat betreft de positie van de VzC’s (χ² = 0.756; df = 1 en p = 0.385), net zoals dat niet het geval is
bij de twee groepen moedertaalsprekers (χ² = 1.038; df = 1 en p = 0.308).

N = 90

Sinds zondag
In de Nederlandse provincies
Gelderland, Overijssel en
Utrecht

Middenveld
89
59

Tabel 7: positie van de VzC’s in zin 3
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Achterveld
1
31

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen
30

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen
0

Sinds zondag
29
30
1
0
In de Nederlandse
provincies
21
15
23
9
15
7
Gelderland,
Overijssel en
Utrecht
Tabel 8: positie van de VzC’s in zin 3: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

In vergelijking met de eerste twee zinnen komt de tijdsbepaling al minder voor de plaatsbepaling te
staan. In een op de drie zinnen staat de VzC van tijd na die van plaats. In tachtig procent van die
zinnen komt dat omdat de zinsdelen ‘de coronacijfers’ en ‘in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht’ vlak na elkaar staan. Als we die zinnen buiten beschouwing laten, komt de
volgorde plaats > tijd nog maar zes keer voor.
Voor deze zin is het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen significant (Yates’ χ² = 9.82;
df = 1 en Yates’ p = 0.002). Tussen de twee groepen moedertaalsprekers is het verschil niet
significant (χ² = 1.669; df = 1 en p = 0.196).
N = 90
Tijd < plaats

60
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

29

18

13

Plaats < tijd

30
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

12

17

Tabel 9: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 3
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5.1.4 Zin 4
Mogelijke zin: Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een
bronzen medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.

Alles bij elkaar komen beide constituenten het vaakst in het middenveld terecht. Voor de
tijdsbepaling klopt dat ook voor de drie groepen afzonderlijk: zowel de Franstaligen als de
taalkundigen kozen 29 keer voor middenveldpositie, de niet-taalkundigen 24 keer. De
plaatsbepaling staat echter enkel bij de Franstaligen erg vaak in het middenveld, namelijk bij 28 van
de 30 participanten. De Franstaligen gebruiken de tangconstructie dus zoals in het Duits: alles in het
middenveld en niets in het achterveld. Slechts één op de drie moedertaalsprekers (8 taalkundigen en
12 niet-taalkundigen) koos als positie voor de plaatsbepaling voor het middenveld.
Bij alle drie de groepen stond de plaatsbepaling wel vaker in extrapositie dan de tijdsbepaling. De
semantiek speelt in deze zin dus een rol. Als taalgebruikers op zoek gaan naar een gelijke verdeling
over de velden, staat de tijdsbepaling volgens Willems (2017) vaker in het middenveld dan de andere
VzC (plaats). De complexiteit speelt echter ook een rol, de plaatsbepaling telt immers meer woorden
dan de tijdsbepaling.
Net zoals in zinnen 1 en 3 kwam de tijdsbepaling helemaal links in het middenveld terecht bij enkele
participanten, met name bij twee Franstaligen en een niet-taalkundige. Een andere niet-taalkundige
zette dan weer de VzC van plaats vlak na de eerste pool.
De meeste moedertaalsprekers (21 taalkundigen en 16 niet-taalkundigen) kozen ervoor om de twee
VzC’s te verdelen over het midden- en het achterveld. Daarbij was het bijna altijd de plaatsbepaling
die in het achterveld terechtkwam. Van de 47 moedertaalsprekers die een evenwicht nastreefden,
plaatsten slechts 3 niet-taalkundigen de bepaling van tijd in het achterveld. Het leeuwendeel van de
Franstaligen (27 van de 30) zetten daarentegen beide VzC’s in de tang. Aangezien dit bij de
moedertaalsprekers veel minder het geval is (namelijk bij 8 taalkundigen en 11 niet-taalkundigen),
kunnen we concluderen dat de Franstaligen zich er in deze zin te sterk van bewust zijn dat het
Nederlands gebruik maakt van een tangconstructie.
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Vier participanten (een taalkundige en drie niet-taalkundigen) zetten beide lange VzC’s in
extrapositie. Het achterveld bevat volgens Geens (2019) maximaal twee zinsdelen. Aangezien de
beide VzC’s volgens de telmethode van Hoeksema (2014) lang zijn, maakt dat het achterveld in
deze zin dus onnodig zwaar.

Er bestaat een duidelijk verschil tussen het type VzC en de plaats in de zin. Dit verschil is hier ook
significant (χ² = 32.012; df = 1 en p = 2e-8). Bovendien bestaat er ook een statistisch significant
verschil tussen Franstaligen en taalkundigen (χ² = 7.181; df = 1 en p = 0.007). Voor de taalkundigen
en de niet-taalkundigen is dit niet het geval (χ² = 1.258; df = 1 en p = 0.262)

N = 90

Op vrijdag 11 februari 2022 (14
of 15)
Op de schaatsbaan van de
Olympische Winterspelen in
Peking (17)

Middenveld
82

Achterveld
8

48
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Tabel 10: positie van de VzC’s in zin 4
N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Op vrijdag
11 februari
29
29
24
1
1
6
2022
Op de
schaatsbaan
van de
28
8
12
2
22
18
Olympische
Winterspelen
in Peking
Tabel 11: positie van de VzC’s in zin 4: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers
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Ook hier komt de plaatsbepaling doorgaans na de tijdsbepaling. 83 van de 90 participanten volgden
de basisvolgorde uit de literatuur. Het waren voornamelijk niet-taalkundigen die dat niet deden (5
ten opzichte van een Franstalige en een taalkundige). Bij 3 van die 5 niet-taalkundigen stonden de
twee VzC’s ook nog eens allebei in het achterveld.

Franstaligen en taalkundigen hadden exact dezelfde voorkeuren wat betreft de volgorde van de
bijwoordelijke bepalingen. Het (onbestaande) verschil tussen beide is dan ook niet significant
(Yates’ χ² = 0.517; df = 1 en Yates’ p = 0.472). Ook het verschil met de niet-taalkundigen levert
geen statistisch significant resultaat op (Yates’ χ² = 1.667; df = 1 en Yates’ p = 0.196).

N = 90
Tijd < plaats

83
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

29

29

25

Plaats < tijd

7
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

1

5

Tabel 12: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 4

5.1.5 Zin 5
Mogelijke zin: Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met
potlood een boom zat te tekenen.
In deze zin staan zowel de VzC van plaats als de VzC van wijze meestal in de tang, zowel in totaal
als bij de verschillende groepen afzonderlijk. De plaatsbepaling ‘aan het raam’ stond 70 keer in het
middenveld: 25 keer in de zinnen van de Franstaligen, 23 keer bij de taalkundigen en 22 keer bij de
niet-taalkundigen. De bepaling van wijze ‘met potlood’ werd 67 keer in het middenveld geplaatst,
meer bepaald door 28 Franstaligen, 16 taalkundigen en 23 niet-taalkundigen.
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Bepalingen van plaats en wijze vertonen geen sterke voorkeur voor een van de twee velden (Willems
2017). Toch staan beide bepalingen in deze zin vaker in het middenveld. De bepalingen zijn dan
ook kort en volgens de ANS (1997) is het middenveld de basispositie voor korte VzC’s.
Bovendien kon de plaatsbepaling ‘aan het raam’ ook als een nabepaling bij ‘man’ beschouwd
worden. Of de participanten de plaatsbepaling als een zinsdeel, dan wel als een zinsdeelstuk gelezen
hebben, in beide gevallen kiezen ze duidelijk voor het middenveld.
Bepalingen van wijze staan doorgaans wel vaker na de tweede pool dan bepalingen van plaats
(Willems 2017). Dat is in deze zin niet zo. Enkel de taalkundigen lieten zich leiden door de
semantische status van de constituenten. Deze groep plaatste de VzC van wijze dubbel zo vaak in
het achterveld als de VzC van plaats (respectievelijk veertien en zeven keer). Een mogelijke
verklaring waarom de andere twee groepen de plaatsbepaling iets vaker in extrapositie plaatsen, is
omdat ‘aan het raam’ langer lijkt dan ‘met potlood’ (cf. complexiteitsprincipe: drie woorden versus
twee). Dat is echter niet het geval, beide constituenten bevatten drie lettergrepen.
Iets minder dan de helft van de participanten (39 om precies te zijn) probeerde de tang te verlichten.
Dat was vooral het geval bij de moedertaalsprekers: 19 taalkundigen en 13 niet-taalkundigen
plaatsten in beide velden één VzC, bij de Franstalige participanten gebeurde dat slechts 7 keer.
Verder kozen 2 participanten (een taalkundige en een niet-taalkundige) ervoor om beide VzC’s na
de tweede pool te plaatsen. Het middenveld is dus zeker niet altijd de basispositie voor korte VzC’s.
Ook voor deze zin gingen we na of er een significant verschil is tussen taalkundige
moedertaalsprekers en Franstaligen/niet-taalkundige moedertaalsprekers. Dat is hier niet het geval
(χ² = 3.111; df = 1 en p = 0.078 voor de vergelijking met de Franstaligen en χ² = 0.854; df = 1 en p
= 0.355 voor die met de niet-taalkundigen). Het verband tussen het type VzC en de positie in de zin
is ook niet statistisch significant (χ² = 0.275; df = 1 en p = 0.600).

N = 90

Aan het raam
Met potlood

Middenveld
70
67
Tabel 13: positie van de VzC’s in zin 5

Achterveld
20
23
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N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Aan het
25
23
22
5
7
8
raam
Met potlood
28
16
23
2
14
7
Tabel 14: positie van de VzC’s in zin 5: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

In deze zin komt de standaardvolgorde plaats < wijze het meest voor. Toch volgt een aanzienlijk
aantal participanten die regel niet. Vooral Franstaligen (acht op de tien) plaatsen de bepaling van
wijze vaak als eerste. Het Frans maakt dan ook gebruik van de SVO-volgorde, terwijl het Nederlands
de SOV-volgorde hanteert. Bijgevolg is het inherentieprincipe in beide talen anders (tijd < plaats <
wijze in het Nederlands versus wijze < plaats < tijd in het Frans). In 19 van de 24 gevallen zetten de
Franstaligen beide VzC’s in het middenveld. Beide groepen moedertaalsprekers verlichten
daarentegen steeds de tang wanneer ze de omgekeerde volgorde gebruiken. Het verschil tussen de
Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers is ook statistisch significant (χ² = 19.288; df = 1
en p = 11.24e-06). Het verschil tussen beide groepen moedertaalsprekers is echter niet significant (χ²
= 0.089; df = 1 en p = 0.765).

N = 90
Plaats < wijze

51
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

6

23

22

Wijze < plaats

39
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

24

7

8

Tabel 15: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 5

44

5.1.6 Zin 6
Mogelijke zin: De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven
hoofd naast de deur stond te wachten.
Beide VzC’s staan meestal in het middenveld. Voor de korte VzC van plaats ‘naast de deur’ is dat
nog iets vaker het geval (76 keer) dan voor de langere VzC van wijze ‘met gekruiste armen en
opgeheven hoofd’ (69 keer). Dat sluit aan bij de bestaande literatuur, al blijft het verschil in deze
zin natuurlijk wel beperkt. Bovendien is de bepaling van wijze (twaalf lettergrepen) hier vier keer
langer dan de andere bepaling (drie lettergrepen). Volgens het complexiteitsprincipe verwachten we
zo’n zinsdeel sowieso al sneller na de tweede pool.
De plaatsbepaling komt dus nog 14 keer in het achterveld terecht: bij 2 Franstaligen, 3 taalkundigen
en 9 niet-taalkundigen. Ook de bepaling van wijze staat bij de niet-taalkundigen vaker in extrapositie
(11 keer) dan bij de Franstaligen (4 keer) en de taalkundigen (6 keer). De niet-taalkundigen
verlichten de tang dan ook het vaakst, zij plaatsten in slechts 13 gevallen beide VzC’s in het
middenveld. De Franstaligen deden dit 26 keer en de taalkundigen 21 keer.

2 Franstaligen, 9 taalkundigen en 14 niet-taalkundigen kozen om in elk veld één VzC te plaatsen.
Bij die 25 participanten stond de lange VzC van wijze 16 keer in het achterveld. Verder plaatsten
nog 2 Franstaligen en 3 niet-taalkundigen beide bepalingen in het achterveld.
Zowel het verschil in plaatsingsvoorkeur tussen de taalkundigen en de Franstaligen (χ² = 0.012; df
= 1 en p = 0.913), het verschil tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen (χ² = 0.002; df = 1 en
p = 0.964) als het verband tussen het type VzC en de positie in de zin zijn niet statistisch significant
(χ² = 1.738; df = 1 en p = 0.187).

N = 90

Naast de deur
Met gekruiste armen en
opgeheven hoofd

Middenveld
76
69

Achterveld
14
21

Tabel 16: positie van de VzC’s in zin 6
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N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Naast de
28
27
21
2
3
9
deur
Met
gekruiste
armen en
26
24
19
4
6
11
opgeheven
hoofd
Tabel 17: positie van de VzC’s in zin 6: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

De volgorde die bij iedere groep primeerde, was de volgorde wijze < plaats. Meer dan zes op de tien
participanten volgden de standaardvolgorde niet. Dat is opmerkelijk aangezien we zouden
verwachten dat de lange VzC van wijze volgens het complexiteitsprincipe vaak in het achterveld
staat, na de VzC van plaats. Volgens het inherentieprincipe zou de bepaling van plaats hier ook voor
die van wijze moeten staan, zelfs wanneer beide constituenten in het middenveld staan.

Een mogelijke verklaring voor de afwijkende volgorde is dat de participanten het logischer vinden
dat iemand naast de deur staat te wachten dan dat iemand met gekruiste armen en opgeheven hoofd
staat te wachten. De plaatsbepaling ‘naast de deur’ is in dat geval inherenter verbonden met het
werkwoord. Aangezien de meeste participanten beide VzC’s in het middenveld plaatsten, komt de
korte VzC van plaats pas als tweede aan bod. Op die manier staat de plaatsbepaling immers dichter
bij de werkwoordelijke eindgroep dan de wijzebepaling.
Het verschil tussen de verschillende groepen is hier niet statistisch significant (χ² = 0.073; df = 1 en
p = 0.787 en χ² = 0.071; df = 1 en p = 0.790).
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N = 90
Plaats < wijze

33
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

10

11

12

Wijze < plaats

57
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

20

19

18

Tabel 18: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 6

5.1.7 Zin 7
Mogelijke zin: Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste
zeehaven van België en omstreken.
In deze zin lijkt de invloed van het complexiteitsprincipe op de positie van VzC’s sterker dan de
invloed van de semantische status. De lange VzC van plaats (vijftien lettergrepen) staat namelijk
veel vaker in het achterveld dan de korte VzC van wijze (twee lettergrepen). Voor de korte
constituent ‘per boot’ was dit slechts 7 keer het geval, telkens bij niet-taalkundigen. De
plaatsbepaling, daarentegen, stond bij 56 participanten – 10 Franstaligen, 24 taalkundigen en 22
niet-taalkundigen – in extrapositie.

Franstaligen houden dus in mindere mate rekening met het complexiteitsprincipe dan taalkundigen
en niet-taalkundigen. Daarnaast probeerden de meeste moedertaalsprekers ook een evenwicht in de
zin te creëren. Zes taalkundigen en vier niet-taalkundigen deden dit niet en plaatsten de twee VzC’s
tussen de tang. Drie niet-taalkundigen plaatsten beide constituenten dan weer buiten de tang, in
extrapositie.

We stellen vast dat het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers
statistisch significant is (χ² = 5.403; df = 1 en p = 0.020). Het verschil tussen de taalkundigen en
niet-taalkundigen is echter niet significant (χ² = 0.842; df = 1 en p = 0.359). Ook voor het verband
tussen het type VzC en de positie in de zin bestaat er een significant verschil (χ² = 58.632; df = 1 en
p = 0).
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N = 90

In de grootste zeehaven van
België en omstreken
Per boot

Middenveld
34

Achterveld
56

83
Tabel 19: positie van de VzC’s in zin 7

7

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

In de
grootste
zeehaven
20
6
8
10
24
22
van België
en
omstreken
Per boot
30
30
23
0
0
7
Tabel 20: positie van de VzC’s in zin 7: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

Ook in deze zin komt de volgorde wijze < plaats aanzienlijk vaker voor dan de volgorde plaats <
wijze. Bijna acht op de tien participanten gingen in tegen de volgorde die de ANS (1997) beschrijft.
De verklaring daarvoor is eenvoudig. Wanneer de participanten een evenwicht in de zin creëerden,
was het op enkele niet-taalkundigen na steeds de plaatsbepaling die in het achterveld terechtkwam.
De plaatsbepaling telde namelijk vijftien lettergrepen en genoot conform het complexiteitsprincipe
dus een voorkeur voor extrapositie.

De bepaling van wijze telt slechts twee lettergrepen en stond daardoor bijna uitsluitend in het
middenveld, de basispositie voor korte VzC’s (ANS 1997). De taalkundigen plaatsten de bepaling
van wijze wel altijd voor de bepaling van plaats. Er is een statistisch significant verschil tussen
zowel Franstaligen en taalkundigen (Yates’ χ² = 5.822 ; df = 1 en Yates’ p = 0.016) als tussen
taalkundigen en niet-taalkundigen (Yates’ χ² = 4.63; df = 1 en Yates’ p = 0.031).
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N = 90
Plaats < wijze

13
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

7

0

6

Wijze < plaats

77
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

23

30

24

Tabel 21: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 7

5.1.8 Zin 8
Mogelijke zin: Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter
werd bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
De VzC van tijd ‘bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot’ stond in totaal 50 keer in het
middenveld. In meer dan de helft van de gevallen, namelijk 27, betrof het een zin van een
Franstalige. De 23 andere zinnen werden gevormd door 16 taalkundigen en 7 niet-taalkundigen.
Ook de VzC van wijze ‘met een tegenzin die met de seconde groter werd’ genoot in het algemeen
een lichte voorkeur voor middenveldpositie. In totaal plaatsten 49 participanten de VzC van wijze
tussen de tang: 16 Franstaligen, 13 taalkundigen en 20 niet-taalkundigen. Beide VzC’s vertonen dus
geen sterke voorkeur voor een van de twee topologische velden. Er bestaat daarom geen significant
verschil inzake het plaatsingsgedrag (χ² = 0.022; df = 1 en p = 0.882). De semantiek in deze zin is
dan ook verwaarloosbaar: de bepaling van wijze staat slechts één keer meer in het achterveld dan
de bepaling van plaats. Dat verschil is niet significant.
Zestien van de dertig Franstaligen plaatsten de zinsdeelstukken ‘op visitie’ en ‘moest’ niet naast
elkaar. Het inherentieprincipe wordt hier dus niet gerespecteerd. ‘Op visite’ is deel van de
constructie ‘op visite gaan’. Die constructie kan worden vervangen door het verouderde ‘visiteren’
of ‘bezoeken’.
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De helft van de Franstalige participanten plaatste ook beide VzC’s in het middenveld. Zij maakten
de tang dus nogal zwaar. Ook vier taalkundigen en vier niet-taalkundigen plaatsten alles tussen de
tang. In negen zinnen stonden beide VzC’s dan weer in extrapositie, dat was het geval bij twee
Franstaligen, vijf taalkundigen en zeven niet-taalkundigen.

Als we de kans op middenveldpositie voor de verschillende groepen vergelijken, zien we dat er geen
significant verschil is tussen Franstaligen en taalkundige moedertaalsprekers. (χ² = 0.418; df = 1 en
p = 0.518) Tussen de taalkundige en de niet-taalkundige moedertaalsprekers kunnen we wel een
significant verschil aantonen (χ² = 4.941; df = 1 en p = 0.026).

N = 90

Bij de ouders en grootouders van
haar echtgenoot
Met een tegenzin die met de
seconde groter werd

Middenveld
50

Achterveld
40

49

41

Tabel 22: positie van de VzC’s in zin 8
N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Bij de ouders
en
grootouders
27
16
7
3
14
23
van haar
echtgenoot
Met een
tegenzin die
met de
16
13
20
14
17
10
seconde
groter werd
Tabel 23: positie van de VzC’s in zin 8: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers

In deze zin komt de volgorde wijze < plaats iets vaker voor (48 keer) dan de volgorde plaats < wijze
(42 keer). Zowel de Franstaligen als de niet-taalkundigen lieten de bepaling van wijze meestal als
eerste aan bod komen. Bij de Franstaligen was dat, naast persoonlijke voorkeur, ook het gevolg van
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het inherentieprincipe dat niet nageleefd werd. Enkel de taalkundigen volgden iets vaker de volgorde
uit de ANS (1997). Het verschil met de Franstaligen is echter erg klein en niet significant (χ² =
0.268; df = 1 en p = 0.604). Het onderscheid met de niet-taalkundigen is iets groter, maar ook niet
significant (χ² = 3.3; df = 1 en p = 0.069).

N = 90
Plaats < wijze

42
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

15

17

10

Wijze < plaats

48
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

15

13

20

Tabel 24: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 8

5.1.9 Zin 9
Mogelijke zin: Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de
vrouw heeft bezocht.
Beide VzC’s stonden het vaakst in het middenveld. Voor de VzC van tijd ‘in het weekend’ was dat
78 keer het geval, voor de VzC van wijze ‘in het geheim’ 81 keer. Ook hier speelt de semantische
status van de constituenten dus geen doorslaggevende rol. Volgens het onderzoek van Willems
(2017) zou de wijzebepaling vaker in het achterveld moeten komen dan de tijdsbepaling. Dat is hier
niet het geval. Dat kan opnieuw te maken hebben met inherentie. Als een lezer ‘in het geheim’ als
een onderdeel van het bezoeken ziet, dan komt de VzC vóór de werkwoordelijke eindgroep.
Bovendien zijn beide VzC’s ook kort en kan het middenveld dus als basispositie gelden (ANS 1997).

De drie verschillende groepen plaatsten ongeveer even vaak een zinsdeel in extrapositie: de
Franstaligen en de taalkundigen acht keer en de niet-taalkundigen vijf keer. De moedertaalsprekers
hadden daarbij een voorkeur voor de tijdsbepaling. De niet-taalkundigen plaatsten in vijf van de vijf
gevallen de tijdsbepaling in het achterveld, de taalkundigen deden dat in zes van de acht gevallen.

51

De Franstaligen plaatsten de VzC van tijd slechts één keer in extrapositie en de VzC van wijze zeven
keer.
De meeste taalkundigen kozen echter voor het middenveld als basispositie voor de twee VzC’s. Ze
gaan er dan vanuit dat het middenveld twee korte VzC’s (hier in totaal acht lettergrepen) kan dragen.
Van de negentig participanten plaatste er geen enkele beide VzC’s in het achterveld. 21 participanten
verdeelden de VzC’s wél over de velden (meer bepaald 8 Franstaligen, 9 taalkundigen en 5 niettaalkundigen). De bepaling van wijze stond in dat geval 9 keer in het achterveld, de tijdsbepaling
12 keer.

We stellen vast dat er geen significant verschil is tussen de Franstaligen en de taalkundige
moedertaalsprekers (χ² = 0.962; df = 1 en p = 0.327). Ook het verschil tussen de taalkundigen en
niet-taalkundigen is statistisch niet significant (χ² = 0.005; df = 1 en p = 0.944), net zoals het
algemene verband tussen het type VzC en de positie in de zin (χ² = 0.485; df = 1 en p = 0.486).

N = 90
Middenveld
78
81
Tabel 25: positie van de VzC’s in zin 9

In het weekend
In het geheim

Achterveld
12
9

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

In het
29
24
25
1
6
5
weekend
In het
23
28
30
7
2
0
geheim
Tabel 26: positie van de VzC’s in zin 9: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers en
niet-taalkundige moedertaalsprekers
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In de meeste zinnen stond de tijdsbepaling voor de wijzebepaling, zowel in het algemeen als ook
voor de verschillende groepen afzonderlijk. Toch volgde een aanzienlijk deel van de participanten
(28 van de 90) die volgorde niet. De volgorde uit de ANS (1997) is ook hier dus niet bindend. Een
verklaring voor de deels afwijkende volgorde is dat de participanten in deze zin zelf kiezen wat ze
willen beklemtonen. De volgorde kan in dat geval wijzigen door het thematisch principe: wanneer
de participanten een bepaald zinsdeel willen beklemtonen, zal dat zinsdeel meer naar rechts in de
zin staan (ANS 1997). De verschillen tussen de groepen zijn wel erg klein en bijgevolg niet
statistisch significant (χ² = 0.082; df = 1 en p = 0.775 en χ² = 0.693; df = 1 en p = 0.405).

N = 90
Tijd < wijze

62
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

21

22

19

Wijze < tijd

28
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

9

8

11

Tabel 27: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 9

5.1.10 Zin 10
Mogelijke zin: Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier
waarop later nog een heleboel kritiek zou komen.
Het middenveld fungeert hier als basispositie voor de (korte) tijdsbepaling. De korte VzC ‘met
Pinksteren’ werd namelijk door iedere participant in het middenveld geplaatst.
De lange VzC van wijze ‘op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen’ stond bij
68 van de 90 participanten in het achterveld. 10 Franstaligen, 4 taalkundigen en 8 niet-taalkundigen
zetten de VzC van wijze daarentegen in het middenveld. Dat betekent dat zij het achterveld leeg
laten en ervan uitgaan dat het middenveld een korte en een lange VzC kan dragen. De tijdsbepaling
staat in deze zin immers uitsluitend in het middenveld. Er is bijgevolg geen enkele participanten die
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beide constituenten in extrapositie plaatste. Het verband tussen het type VzC en de positionering in
de zin is ook statistisch significant (χ² = 109.286; df = 1 en p = 0).
Tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers (χ² = 2.099; df = 1 en Yates’ p = 0.250)
en beide groepen moedertaalsprekers onderling (χ² = 1.115; df = 1 en Yates’ p = 0.460) is er echter
geen significant verschil wat betreft de positie van de VzC’s.

N = 90
Middenveld
90
22

Met Pinksteren
Op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen

Achterveld
0
68

Tabel 28: positie van de VzC’s in zin 10
N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Met
30
30
30
0
0
0
Pinksteren
Op een
manier
waarop later
nog een
10
4
8
20
26
22
heleboel
kritiek zou
komen
Tabel 29: positie van de VzC’s in zin 10: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

In deze zin respecteren de verschillende groepen de volgorde tijd < wijze. Van de negentig
participanten plaatsten er slechts zeven (vijf Franstaligen, een taalkundige en een niet-taalkundige)
de VzC van wijze vóór die van tijd. Het feit dat de VzC van wijze volgens het
complexiteitsprincipe sneller in het achterveld terechtkomt, speelt vermoedelijk wel een
belangrijke rol voor de volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in deze zin.
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Het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen is niet significant (Yates’ χ² = 1.667; df = 1
en Yates’ p = 0.197). De resultaten zijn dezelfde voor de taalkundigen en de niet-taalkundigen. Dat
maakt dat er ook tussen deze groepen geen significant verschil bestaat (Yates’ χ² = 0.517; df = 1 en
Yates’ p = 0.472).

N = 90
Tijd < wijze

83
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

25

29

29

Wijze < tijd

7
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

5

1

1

Tabel 30: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 10

5.1.11 Zin 11
Mogelijke zin: De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de
Duitse hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
In deze zin stond de korte VzC vaker in het achterveld dan de lange. Dat gaat enerzijds in tegen het
complexiteitsprincipe, maar anderzijds ligt dit in lijn met de semantische status van de bepalingen.
Een VzC van wijze komt namelijk beduidend vaker in het achterveld terecht dan een van tijd
(Willems 2017).
De korte VzC van wijze ‘met een schaar’ stond in totaal 29 keer in het achterveld: bij 4 Franstaligen,
14 taalkundigen en 11 niet-taalkundigen. De lange VzC van tijd stond slechts 14 keer in extrapositie:
bij 1 Franstalige, 9 taalkundigen en 4 niet-taalkundigen. Dat betekent ook dat de Franstaligen er
bijna altijd voor kozen om beide VzC’s in het middenveld te plaatsen (namelijk 25 keer van de 30).
Bij de moedertaalsprekers stonden beide bepalingen ook 25 keer in het middenveld: 9 keer bij de
taalkundigen en 16 keer bij de niet-taalkundigen. Het omgekeerde gebeurde bijna nooit: slechts één
niet-taalkundige plaatste beide VzC’s in het achterveld. De rest van de participanten creëerde een
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evenwicht in de zin en plaatste één VzC in elk veld. Daarbij kwam de korte VzC van wijze meestal
in het achterveld terecht.
VzC’s van tijd hebben een sterke voorkeur voor middenveldpositie (Willems 2017). Dat wordt in
deze zin duidelijk. Ondanks de complexiteit staat de constituent toch nog 76 keer in het middenveld.
Iets meer dan de helft van de participanten (50 van de 90) plaatsten naast de VzC van tijd ook nog
de korte VzC van wijze in het middenveld. De tang raakt hier volgens de participanten dus niet
meteen overbelast door één lange constituent.

We stellen vast dat het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen niet statistisch significant
is (χ² = 0.145; df = 1 en p = 0.703). Ook het verschil tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen
is niet significant (χ² = 0.009; df = 1 en p = 0.924). Voor het verband tussen het type VzC en de
positie in de zin bestaat er wel een significant verschil (χ² = 6.875; df = 1 en p = 0.009).
N = 90

Tijdens de hectische treinrit van
Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn
Met een schaar

Middenveld
76

Achterveld
14

61
Tabel 31: positie van de VzC’s in zin 11

29

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Tijdens de
hectische
treinrit van
Mechelen
29
21
26
1
9
4
naar de
Duitse
hoofdstad
Berlijn
Met een
26
16
19
4
14
11
schaar
Tabel 32: positie van de VzC’s in zin 11: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers
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De meeste participanten (72 van de 90) respecteerden de volgorde tijd < wijze. Volgens het
complexiteitsprincipe verwachten we de VzC van tijd sneller in het achterveld. In dat geval zou de
volgorde wijze < tijd vaker kunnen voorkomen. De semantische status van de VzC’s leert ons echter
dat tijdsbepalingen middenveldpositie verkiezen. Daarom primeert hier nog steeds de
standaardvolgorde tijd < wijze.
Achttien participanten – vier Franstaligen, negen taalkundigen en vijf niet-taalkundigen –
hanteerden de volgorde wijze < tijd. Meestal gebeurde dat onder invloed van het
complexiteitsprincipe. Slechts drie Franstaligen en twee niet-taalkundigen lieten zich voor de
volgorde van de bepalingen níét leiden door het complexiteitsprincipe en plaatsten beide VzC’s in
hetzelfde topologische veld.

Tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers bestaat er geen statistisch significant
verschil (χ² = 2.455; df = 1 en p = 0.117). Ook het verschil tussen beide groepen moedertaalsprekers
is niet significant (χ² = 1.491; df = 1 en p = 0.222).

N = 90
Tijd < wijze

72
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

26

21

25

Wijze < tijd

18
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

4

9

5

Tabel 33: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 11
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5.1.12 Zin 12
Mogelijke zin: De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
In deze zin kwamen beide VzC’s het vaakst in het middenveld terecht (voor de VzC van tijd was dit
59 keer het geval, voor de VzC van wijze 48 keer). Volgens het complexiteitsprincipe staat een
complexe constituent echter het best achteraan in de zin.
Het is niet zo dat de participanten het complexiteitsprincipe hier niet volgen. De meeste
participanten (61 van de 90) streefden namelijk een evenwicht in de zin na door de bepalingen niet
in hetzelfde veld te plaatsen. Vier niet-taalkundigen plaatsten zelfs beide bepalingen in het
achterveld. Daarbij wordt het complexiteitsprincipe dan weer te sterk wordt doorgedreven. Dat
resulteert in een onevenwichtige verdeling in het achterveld.
Er is enkel geen sterk uitgesproken voorkeur voor achterveldpositie voor een bepaalde VzC. De
bepaling van wijze stond 42 keer in het achterveld (bij 15 Franstaligen, 16 taalkundigen en 11 niettaalkundigen), in vergelijking met 31 keer voor die van tijd (bij 5 Franstaligen, 11 taalkundigen en
15 niet-taalkundigen). Dat ligt in lijn met de bevindingen van Willems (2017), waarbij
tijdsbepalingen zich aanzienlijk vaker tussen de tang bevinden dan bepalingen van wijze.
Bovendien is de VzC van tijd hier iets complexer dan die van wijze. Beide bepalingen tellen elf
woorden, maar de tijdsbepaling bevat zes lettergrepen meer. Daarom is het opmerkelijk dat het net
de ‘kortere’ bepaling is die het vaakst in het achterveld staat. De semantische status van de VzC
(Willems 2017) oefent in deze zin dus zeker invloed uit op de positie van de VzC’s.
Toch kozen 25 van de negentig participanten ervoor om beide VzC’s in het middenveld te plaatsen.
Ongeveer de helft daarvan – 13 om exact te zijn – waren Franstaligen, de overige participanten
waren 4 taalkundigen en 8 niet-taalkundigen. Zij hielden allemaal geen rekening met het
complexiteitsprincipe.
Deze zin bevatte ook het bijwoord ‘driemaal’. Dat zinsdeel kon enkel in het middenveld staan.
Daarom is het des te opvallender dat bijna een op de drie participanten beide VzC’s in het
middenveld plaatste. Met het – weliswaar korte – bijwoord bevinden er zich op die manier drie
constituenten tussen de tang. Dat zorgt ervoor dat de tang overspannen raakt.
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Het bijwoord ‘driemaal’ was nauw verbonden met de werkwoordelijke eindgroep ‘wist te scoren’.
In negen op de tien gevallen kwam het bijwoord vlak voor de tweede pool te staan. In negen zinnen
(bijna steeds bij de Franstaligen) was dit niet het geval. Vijf Franstaligen en een taalkundige plaatsen
het bijwoord uiterst links in het middenveld, gevolgd door de twee verplaatsbare VzC’s. Drie
Franstaligen zetten het bijwoord dan weer tussen de twee bepalingen.
Het verband tussen het type VzC en de plaats in de zin is niet statistisch significant (Yates’ χ² =
2.788; df = 1 en Yates’ p = 0.095). Ook tussen de Franstaligen en de taalkundigen bestaat er geen
significant verschil wat betreft de positie van de VzC’s (χ² = 0.183; df = 1 en p = 0.669), net zoals
dat niet het geval is tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen (χ² = 1214; df = 1 en p = 0.271).

N = 90

In de eerste 45 minuten van de
beslissende wedstrijd tegen
Spanje
Aan de hand van de vele goede
aanwijzingen van de trainer.

Middenveld
59

Achterveld
31

48

42

Tabel 34: positie van de VzC’s in zin 12
N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

Franstaligen

Taalkundigen

Niettaalkundigen

In de eerste
45 minuten
van de
25
19
15
5
11
15
beslissende
wedstrijd
tegen Spanje
Aan de hand
van de vele
goede
15
14
19
15
16
11
aanwijzingen
van de
trainer.
Tabel 35: positie van de VzC’s in zin 12: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers
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In deze zin kwam de volgorde tijd < wijze het vaakst voor. Toch is ook het aandeel van de
omgekeerde volgorde (wijze < tijd) niet onbelangrijk. De standaardvolgorde werd 53 keer gevolgd,
door 22 Franstaligen, 18 taalkundigen en 13 niet-taalkundigen. De overige 37 participanten draaiden
de volgorde om. Dat is een opmerkelijk aantal aangezien de VzC van tijd in deze zin minder vaak
in het achterveld staat dan de VzC van wijze. Op het eerste gezicht wordt de hoge frequente van de
volgorde wijze < tijd hier dus in mindere mate bepaald door het complexiteitsprincipe. Toch stond
in 26 van de 37 gevallen de wijzebepaling in het middenveld en de tijdsbepaling in het achterveld.
In de meeste andere gevallen trad de volgorde wijze < tijd op in het middenveld. Twee niettaalkundigen vormden de afwijkende volgorde in het achterveld.

Er bestaat geen statistisch significant voor de volgorde van de bijwoordelijke bepalingen, zowel niet
tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers (χ² = 1.2; df = 1 en p = 0.273), als
tussen beide groepen moedertaalsprekers (χ² = 1.669; df = 1 en p = 0.196).

N = 90
Tijd < wijze

53
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

22

18

13

Wijze < tijd

37
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

8

12

17

Tabel 36: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 12
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5.1.13 Zin 13
Mogelijke zin: Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Deze zin bevat drie korte verplaatsbare VzC’s: na middag (tijd), in Parijs (plaats) en met mes en
vork (wijze). De drie VzC’s stonden allemaal voornamelijk in het middenveld. Voor de VzC van
tijd ‘na de middag’ was die voorkeur het sterkst: slechts één participant (een taalkundige) plaatste
die in het achterveld. Dat strookt met de semantische status van tijdsbepalingen (Willems 2017).
De plaatsbepaling ‘in Parijs’ stond in totaal 57 keer in het middenveld (bij 24 Franstaligen, 14
taalkundigen en 19 niet-taalkundigen), voor de wijzebepaling ‘met mes en vork’ was dat 68 keer het
geval (namelijk bij 24 Franstaligen, 21 taalkundigen en 23 niet-taalkundigen). Dat ligt niet helemaal
in lijn met de semantiek van voorzetselconstituenten. Bepalingen van plaats en wijze vertonen
namelijk geen sterke voorkeur voor een van de beide velden. Toch zien we in deze zin een hoge
frequentie voor middenveldpositie, vooral voor de bepaling van wijze. Volgens de literatuur zou de
VzC van wijze net vaker in het achterveld moeten staan dan de VzC’s van tijd en plaats. Dat klopt
hier niet; de VzC van tijd staat in deze zin namelijk vaker in extrapositie.
40 van de 90 participanten (19 Franstaligen, 6 taalkundigen en 15 niet-taalkundigen) plaatsten de
drie VzC’s in het middenveld. De zin bevat ook nog het direct object ‘een slaatje’. Dat zinsdeel kan
niet in extrapositie staan. 40 participanten plaatsten naast het subject dus nog vier andere zinsdelen
in het middenveld. Het achterveld bleef in al die gevallen leeg, waardoor de zin niet in evenwicht
is.

De 50 overige participanten (11 Franstaligen, 24 taalkundigen en 15 niet-taalkundigen) spreidden
de VzC’s wél over het midden- en achterveld. Doorgaans stonden er dan twee VzC’s (en een direct
object) in het middenveld en één VzC in het achterveld. Slechts twee participanten (allebei
taalkundigen) plaatsten twee bepalingen – meer bepaald die van wijze en plaats – in extrapositie. De
participanten die slechts één VzC in het achterveld plaatsten, kozen 27 keer voor de bepaling van
wijze, 16 keer voor die van plaats en één keer voor die van tijd.
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Er bestaat een significant verschil tussen het type VzC en de positie in de zin (χ² = 35.733; df = 2
en p = 2e-8). Het verschil tussen Franstaligen en taalkundige moedertaalsprekers is echter niet
significant (χ² = 1.483; df = 2 en p = 0.476). Ook het plaatsingsgedrag van de taalkundige en de
niet-taalkundige verschilt niet significant van elkaar (χ² = 0.396; df = 2 en p = 0.820).

N = 90

Na de middag
In Parijs
Met mes en vork

Middenveld
89
57
68
Tabel 37: positie van de VzC’s in zin 13

Achterveld
1
33
22

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen

Na de
30
29
30
0
1
0
middag
In Parijs
24
14
19
6
16
11
Met mes en
24
21
23
6
9
7
vork
Tabel 38: positie van de VzC’s in zin 13: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

Voor deze zin waren er zes mogelijke volgordes voor de bijwoordelijke bepalingen. De meest
voorkomende volgorde was tijd < plaats < wijze. In totaal kozen 46 participanten (9 Franstaligen,
19 taalkundigen en 18 niet-taalkundigen) voor deze volgorde. Ook de volgorde tijd < wijze < plaats
had een hoge frequentie, vooral bij de Franstaligen. In totaal kwam die volgorde 31 keer voor, bij
17 Franstaligen, 9 taalkundigen en 5 niet-taalkundigen.
De vier overige volgordes werden veel minder vaak gekozen. Toch was de volgorde plaats < tijd <
wijze de op één na populairste bij de niet-taalkundigen: één taalkundige en zeven niet taalkundigen
verkozen namelijk deze volgorde.
De volgorde van de bijwoordelijke bepaling verschilt significant tussen de Franstaligen en de
taalkundige moedertaalsprekers (χ² = 12.033; df = 5 en p = 0.034). Tussen de taalkundigen en de
niet-taalkundigen is dat niet het geval (χ² = 6.67; df = 5 en p = 0.246).
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N = 90
Tijd < plaats < wijze

46
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

9

19

18

Tijd < wijze < plaats

31
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

17

9

5

Plaats < tijd < wijze

8
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

7

Plaats < wijze < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

0

Wijze < tijd < plaats

3
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

3

0

0

Wijze < plaats < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

0

0

Tabel 39: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 13
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5.1.14 Zin 14
Mogelijke zin: De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een
belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht
trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.

In deze zin stonden de bepalingen van tijd en plaats meestal in de tang. Voor de tijdsbepaling was
dat nog iets vaker het geval (76 keer) dan voor de plaatsbepaling (73 keer). Het plaatsingsgedrag
van de verschillende groepen loopt ook erg gelijk: 28 Franstaligen, 22 taalkundigen en 26 niettaalkundigen zetten de VzC van tijd in het middenveld, terwijl 29 Franstaligen, 19 taalkundigen en
25 niet-taalkundigen dat deden voor de VzC van plaats.

De VzC van wijze vertoonde een voorkeur voor achterveldpositie. In totaal stond die VzC 52 keer
na de tweede pool (bij 18 Franstaligen, 11 taalkundigen en 9 niet-taalkundigen). De positie van de
VzC van wijze wordt – in tegenstelling tot de twee andere bepalingen – wel beïnvloed door het type
taalgebruiker (nl. Franstalige, taalkundige of niet-taalkundige).

Wanneer de VzC van tijd in het achterveld terechtkomt, staat de VzC van plaats ook vaak in
extrapositie. Mogelijk zien sommige participanten de twee VzC’s als één zeer lange VzC van tijd
(namelijk ‘tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het historisch
stadscentrum van de pittoreske stad Brugge’). Volgens het complexiteitsprincipe kan zo worden
verklaard waarom de VzC van tijd hier relatief vaak (14 keer) in het achterveld staat.

In deze zin speelt de semantiek (cf. Willems 2017) ook een beperkte rol. De VzC van tijd staat (iets)
vaker in het middenveld dan die van plaats (76 keer in vergelijking met 73 keer). De VzC van tijd
telt 19 lettergrepen, die van plaats 17. De VzC van tijd is dus iets complexer, toch komt die vaker
in het middenveld terecht. Het verschil blijft natuurlijk wel klein en kan hier ook op toeval berusten.
Meer dan de helft van de Franstaligen (zestien van de dertig) plaatsten de drie VzC’s in het
middenveld. Dat is opmerkelijk aangezien het hier drie lange VzC’s betreft. De tang raakt op die
manier sterk overspannen en er is geen evenwicht, terwijl dat in een lange zin de leesbaarheid toch
ten goede komt. De moedertaalsprekers overspannen de tang veel minder vaak: één taalkundige en
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vijf niet-taalkundigen plaatsen alle VzC’s in het middenveld. De Franstaligen vullen de tang dus
duidelijk meer dan nodig is.

Verder respecteren niet alle participanten het inherentieprincipe. 67 participanten (11 Franstaligen,
28 taalkundigen en 28 niet-taalkundigen) hielden de zinsdeelstukken ‘de aandacht’ en ‘trok’ bij
elkaar. Vijf participanten (een Franstalige en de overige vier moedertaalsprekers) plaatsten één VzC
tussen de twee zinsdeelstukken. Acht Franstaligen plaatsten er twee VzC’s tussen en tien
Franstaligen zelfs drie.

Volgens de chi-kwadraattest is er een statistisch significant verband tussen het type VzC en de
positie in de zin (χ² = 46.586; df = 2 en p = 0). De plaatsingsvoorkeuren van de Franstaligen
verschillen niet significant van die van de taalkundigen (χ² = 0.977; df = 2 en p = 0.614). Het
onderscheid tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen blijkt ook niet significant (χ² = 0.784;
df = 2 en p = 0.676).
N = 90
Middenveld
Tijdens het uiterst zorgvuldig
76
voorlezen van een belangrijke
toespraak
In het historisch stadscentrum van
73
de pittoreske stad Brugge
Door middel van zijn opvallend en
38
onvergetelijk stemgeluid
Tabel 40: positie van de VzC’s in zin 14

Achterveld
14

17
52

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen
Tijdens het
uiterst
zorgvuldig
voorlezen
van een
belangrijke
toespraak

28

22

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen

26

2

8

4
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In het
historisch
stadscentrum
29
25
1
11
5
19
van de
pittoreske
stad Brugge
Door middel
van zijn
opvallend en
18
11
9
12
19
21
onvergetelijk
stemgeluid
Tabel 41: positie van de VzC’s in zin 14: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

De zes mogelijke volgordes kwamen allemaal minstens vijf keer voor. De meest frequente volgorde
was tijd < plaats < wijze. In totaal kozen 52 participanten (15 Franstaligen, 18 taalkundigen en 19
niet-taalkundigen) voor deze volgorde. Ook de volgorde tijd < wijze < plaats had een hoge
frequentie, vooral bij de Franstaligen. In totaal kwam die volgorde 14 keer voor, bij 10 Franstaligen,
1 taalkundige en 3 niet-taalkundigen.
De vier overige volgordes werden minder vaak gekozen. De volgordes plaats < tijd < wijze en plaats
< wijze < tijd kwamen allebei vijf keer voor, de volgordes wijze < tijd < plaats en wijze < plaats <
tijd zeven keer.
De volgorde van de VzC’s verschilt significant tussen de Franstaligen en de taalkundigen (χ² =
17.922; df = 5 en Yates’ p = 0.047). Dat is niet het geval tussen de taalkundigen en de niettaalkundigen (χ² = 8.598; df = 5 en Yates’ p = 0.573).

N = 90
Tijd < plaats < wijze

52
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

15

18

19

Tijd < wijze < plaats

66

14
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

10

1

3

Plaats < tijd < wijze

5
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

4

Plaats < wijze < tijd

5
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

2

3

Wijze < tijd < plaats

7
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

6

1

Wijze < plaats < tijd

7
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

5

2

0

Tabel 42: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 14

5.1.15 Zin 15
Mogelijke zin: Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd
helemaal in de wolken.
Niet alle participanten vormden een grammaticaal correcte zin. Eén Franstalige plaatste het direct
object in het achterveld. Dat is, in tegenstelling tot het Frans, niet mogelijk in het Nederlands.
Daarom nemen we de zin “Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto ging halen de wijn met
haar hoofd helemaal in de wolken” niet mee in de verwerking van de resultaten, ook al respecteert
de participant de volgorde tijd < plaats < wijze.
De drie VzC’s staan het vaakst in de tang. Voor de tijdsbepaling is die voorkeur het sterkst: van de
89 participanten plaatsen er 84 de korte VzC van tijd in het middenveld (slechts 3 taalkundigen en
2 niet-taalkundigen deden dat niet). Ook de plaatsbepaling stond vaak in het middenveld, namelijk
in twee zinnen op de drie. Er tekent zich wel een duidelijk verschil af tussen de Franstaligen en de
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moedertaalsprekers: 27 Franstaligen plaatsten de korte VzC van plaats in de tang tegenover 17
taalkundigen en 15 niet-taalkundigen. De lange VzC van wijze kende de meest variabele positie en
kwam in 48 van de 89 gevallen in het middenveld terecht (meer bepaald bij 14 Franstaligen, 19
taalkundigen en 15 niet-taalkundigen).

Dat de plaatsbepaling vaker in extrapositie staat dan de tijdsbepaling strookt met de semantische
status van de VzC’s (Willems 2017). De bepaling van wijze staat ook vaker in het achterveld dan
de andere twee bepalingen, maar naast de semantiek heeft dat hier ook te maken met de complexiteit
van de constituent.

27 participanten creëerden geen evenwicht in de zin. Onder hen plaatsten er 25 (dertien Franstaligen,
zes taalkundigen en zes niet-taalkundigen) alle VzC’s in het middenveld. Die participanten vinden
dus dat de tang niet overbelast raakt door twee korte VzC’s en een lange. De twee andere
participanten, een taalkundige en een niet-taalkundige, plaatsten de drie VzC in het achterveld. Het
is opvallend dat het opnieuw de Franstaligen zijn de tangconstructie het sterkst gebruiken.
De participanten die de zin wél in evenwicht probeerden te krijgen, zetten doorgaans twee VzC’s in
het middenveld een één VzC in het achterveld. Zo kozen 32 participanten (14 Franstaligen, 9
taalkundigen en 9 niet-taalkundigen) ervoor om de tijds- en plaatsbepaling in het middenveld te
zetten en de wijzebepaling in het achterveld. 19 participanten (1 Franstalige, 10 taalkundigen en 8
niet-taalkundigen) zetten dan weer de bepalingen van tijd en wijze samen in de tang. De andere
participanten plaatsten twee VzC’s in extrapositie. In die gevallen was het op een uitzondering na
steeds de tijdsbepaling die in het middenveld stond.

Er bestaat een significant verband tussen het type VzC en de plaatsing in de zin (χ² = 37.56; df = 2
en p = 1e-8). Het verschil tussen de Franstaligen en de taalkundigen is daarentegen niet significant
(χ² = 2.741; df = 2 en p = 0.254), net zoals het verschil tussen de taalkundigen en de niettaalkundigen (χ² = 0.408; df = 2 en p = 0.815).
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N = 89
Middenveld
84
59
48

Na hun weerzien
In de auto
Met haar hoofd helemaal in de
wolken

Achterveld
5
30

41

Tabel 43: positie van de VzC’s in zin 15

N = 89

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen

Na hun
29
27
28
0
3
2
weerzien
In de auto
27
15
2
13
15
17
Met haar
hoofd
14
15
15
15
19
11
helemaal in
de wolken
Tabel 44: positie van de VzC’s in zin 15: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

Van de zes mogelijke volgordes voor de bijwoordelijke bepalingen kwamen er twee erg vaak voor.
De meest voorkomende was de standaardvolgorde tijd < plaats < wijze. In totaal leefden 44
participanten (18 Franstaligen, 12 taalkundigen en 14 niet-taalkundigen) deze volgorde na. De
volgorde tijd < wijze < plaats kwam iets minder vaak voor: 37 keer, bij 10 Franstaligen, 14
taalkundigen en 13 niet-taalkundigen.

De overige volgordes kwamen heel wat minder frequent voor. Zo verkozen twee taalkundigen en
een niet-taalkundigen de volgorde plaats < wijze < tijd. Daarnaast gebruikten een Franstalige, een
taalkundige en een niet taalkundige de volgorde wijze < tijd < plaats. Verder kwam de volgorde
wijze < plaats < tijd voor bij een taalkundige en een niet-taalkundige, terwijl geen enkele participant
de volgorde plaats < tijd < wijze koos.
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Tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers bestaat er geen significant verschil (χ²
= 4.851; df = 5 en Yates’ p = 0.817). Ook tussen de taalkundigen en de niet-taalkundigen is dat het
geval (χ² = 0.524; df = 5 en Yates’ p = 0.959).
N = 89
Tijd < plaats < wijze

44
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

18

12

14

Tijd < wijze < plaats

37
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

10

14

13

Plaats < tijd < wijze

0
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

0

Plaats < wijze < tijd

3
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

2

1

Wijze < tijd < plaats

3
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

1

1

Wijze < plaats < tijd

2
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

1

Tabel 45: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 15
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5.1.16 Zin 16
Mogelijke zin: In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de
populaire prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer
sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.

Zowel de tijds- als de plaatsbepaling stond bij de Franstaligen uitsluitend in het middenveld. Ook
bij de moedertaalsprekers vertoonden beide bepalingen een voorkeur voor middenveldpositie. De
lange VzC van tijd stond namelijk bij 28 taalkundigen en 25 niet-taalkundigen in het middenveld,
voor de korte VzC van plaats was dat respectievelijk 17 keer en 16 keer het geval.

10 participanten (4 taalkundigen en 6 niet-taalkundigen) plaatsten de tijdsbepaling uiterst links in
het middenveld, vlak na het voegwoord ‘dat’ en vóór het onderwerp van de bijzin. Op die manier
kan er bindwoordbotsing ontstaan, maar de zin is wel grammaticaal correct (zeker wanneer er
komma’s rond de tijdsbepaling zouden staan). Naast de 10 participanten die de VzC van tijd extra
beklemtoonden, deed één niet-taalkundige dat met de VzC van plaats.

De bepaling van wijze stond het vaakst in het achterveld, al is die voorkeur bij de Franstaligen erg
gering. De lange VzC van wijze stond namelijk bij 16 Franstaligen in het achterveld (tegenover 26
keer bij de taalkundigen en 23 keer bij de niet-taalkundigen).

De meeste taalgebruikers gingen op zoek naar een evenwicht in de zin. 20 van de 90 participanten
deden dat niet. Zo maakte één participant op de vijf de tang erg lang door alle bepalingen in het
middenveld te plaatsen. Van die 18 participanten waren er 14 Franstalig. De 4 overige participanten
waren 2 taalkundigen en 2 niet-taalkundigen.

Verder plaatsten een taalkundige en een niet-taalkundige de drie bepalingen in het achterveld.
Wanneer de participanten de VzC’s verdeelden over de velden, was het vooral de bepaling van wijze
die als enige na de tweede pool stond.

Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat er een statistisch significant verband tussen het type VzC en de
plaats in de zin bestaat (χ² = 83.062; df = 2 en p = 0). Het verschil in plaatsingsvoorkeur van de
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Franstaligen en de taalkundigen is daarentegen niet significant (χ² = 4.317; df = 2 en p = 0.115).
Ook de taalkundigen en de niet-taalkundigen vertonen geen significante verschillen (χ² = 1.008; df
= 2 en p = 0.604).

N = 90
Middenveld
83

Op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana
In Schotland
Met de hulp van de immer
sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth.

Achterveld

7

63
25

27

65

Tabel 46: positie van de VzC’s in zin 16

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen
taalkundigen

Taalkundigen Niet-taalkundigen

Op de dag
van het
overlijden
van de
30
28
25
0
2
5
populaire
prinses
Diana
In Schotland
30
16
0
13
14
17
Met de hulp
van de
immer
sympathieke
en ook
14
7
16
23
4
26
steeds zeer
bescheiden
Queen
Elizabeth.
Tabel 47: positie van de VzC’s in zin 16: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

80% van de participanten plaatsen de tijdsbepaling voor de andere bepalingen. Zo kozen 48
participanten (13 Franstaligen, 21 taalkundigen en 14 niet-taalkundigen) voor de volgorde tijd <
plaats < wijze, terwijl er voor de volgorde tijd < wijze < plaats 24 keer werd gekozen, door 12
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Franstaligen, 4 taalkundigen en 8 niet-taalkundigen. De andere volgordes kenden een lagere
frequentie.

Elf participanten zetten de VzC van plaats als eerste. In 10 gevallen (bij 3 Franstaligen, 4
taalkundigen en 3 niet-taalkundigen) leverde dat de volgorde plaats < tijd < wijze op, bij één niettaalkundige leidde dat tot de volgorde plaats < wijze < tijd. Verder begonnen 7 participanten hun
zin met de bepaling van wijze. Bij 2 Franstaligen, 1 taalkundige en 2 niet-taalkundigen kwam daarna
de VzC van plaats, gevolgd door die van tijd. Bij 2 andere niet-taalkundigen was het omgekeerd en
werd de VzC van wijze gevolgd door die van tijd en plaats.

We controleerden opnieuw of er een significant verschil bestaat tussen de verschillende groepen.
We stellen vast dat de volgorde van de VzC’s niet significant verschilt voor de Franstaligen en de
taalkundigen (χ² = 6.359; df = 5 en Yates’ p = 0.479). De taalkundigen en de niet-taalkundigen
moedertaalsprekers vertonen ook geen significante verschillen (χ² = 6.21; df = 5 en Yates’ p =
0.810).
N = 90
Tijd < plaats < wijze

48
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

13

21

14

Tijd < wijze < plaats

24
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

12

4

8

Plaats < tijd < wijze

10
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

3

4

3

Plaats < wijze < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

1
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Wijze < tijd < plaats

2
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

2

Wijze < plaats < tijd

5
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

2

1

2

Tabel 48: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 16

5.1.17 Zin 17
Mogelijke zin: De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit
elkaar dreef tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in
Brussel.
Vijf Franstaligen plaatsten het subject ‘zijn team’ na het direct object ‘de betogers’. Daardoor
onderstaat er een congruentiefout in de zin. Het subject van de vijf zinnen wordt zo ‘de betogers’,
terwijl het werkwoord ‘dreef’ daar niet mee overeenkomt. Zo’n soort zin is niet grammaticaal
correct. Daarom analyseerden we de betreffende zinnen niet. Het is wel opvallend dat de drie VzC’s
in deze zinnen steeds allemaal in het middenveld stonden. Dat kan verklaren waarom er
incongruentie ontstond. Wanneer de tang te lang wordt, hebben de participanten immers geen goed
overzicht meer over de zin. Dat verhoogt – zoals hier duidelijk wordt – het risico op fouten.

In de 85 relevante zinnen staan de lange VzC van tijd en de korte VzC van plaats allebei 55 keer in
het middenveld. Voor de tijdsbepaling is dat het geval bij 17 Franstaligen, 19 taalkundigen en 19
niet-taalkundigen, voor de plaatsbepaling bij 18 Franstaligen, 19 taalkundigen en 18 niettaalkundigen. De korte VzC van wijze staat 58 keer in het middenveld, bij 16 Franstaligen, 22
taalkundigen en 20 niet-taalkundigen. Het plaatsingsgedrag voor de drie bepalingen loopt dus erg
gelijk. Volgens de chi-kwadraattest blijkt het verband tussen het type VzC en de plaats in de zin dan
ook niet statisch significant (χ² = 0.314; df = 2 en p = 0.855).
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Een Franstalige en twee niet-taalkundigen plaatsten de VzC van tijd uiterst links in het middenveld,
vóór het subject, wat de sterke voorkeur voor middenveldpositie alweer bevestigt. Ondanks die
voorkeur staat de VzC van tijd hier even vaak in het middenveld als de VzC van plaats. Belangrijk
daarbij is wel dat de tijdsbepaling 25 lettergrepen telt en volgens het complexiteitsprincipe dus
sneller in het achterveld staat. Het is dus niet abnormaal dat de lange VzC van tijd even vaak in de
tang staat als de korte VzC van plaats.
Tien Franstaligen (met de incongruente zinnen erbij zelfs vijftien) plaatsten alle VzC’s in het
middenveld. De taalkundigen en de niet-taalkundigen zetten de drie bepalingen respectievelijk tien
en dertien keer in het middenveld. Eén Franstalige en zes niet-taalkundigen plaatsten alle bepalingen
dan weer in extrapositie, ook al kan het achterveld maximaal twee bepalingen dragen (Geens 2019).
Bijna een op de twee participanten (47%) streefde dus geen evenwichtige zin na. Wanneer we de
vijf incongruente zinnen meetellen, is dat zelfs exact de helft. Het evenwicht in de zin is dus
duidelijk zoek.

In zeventien zinnen (bij zes Franstaligen, zeven taalkundigen vier niet-taalkundigen) staan de tijdsen plaatsbepaling in het achterveld en de wijzebepaling in het middenveld. De twee bepalingen in
het achterveld kunnen dan in principe als één lange VzC van tijd worden beschouwd, namelijk
‘tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel’.
Mogelijk zagen enkele participanten beide bepalingen effectief als één zinsdeel van 28 lettergrepen
dat volgens het complexiteitsprincipe best in extrapositie kan staan. In bijna alle andere gevallen
stonden er twee VzC’s in het middenveld en één in het achterveld.

De plaatsingsvoorkeuren van de Franstaligen verschillen niet significant van die van de
taalkundigen (χ² = 0.358; df = 2 en p = 0.836). Ook de zinnen van de taalkundigen en de niettaalkundigen vertonen geen grote verschillen. Het onderscheid tussen beide groepen blijkt dan ook
niet significant te zijn (χ² = 0.045; df = 2 en p = 0.978).
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N = 85

Tijdens de massale opkomst tegen
de op dit moment geldende
coronamaatregelen
In Brussel
Met traangas

Middenveld
55

55
58
Tabel 49: positie van de VzC’s in zin 17

Achterveld

30
30

27

N = 85

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietNietFranstaligen Taalkundigen
taalkundigen
taalkundigen

Tijdens de massale
opkomst tegen de
op dit moment
17
19
19
8
11
11
geldende
coronamaatregelen
In Brussel
18
18
7
11
12
19
Met traangas
16
20
9
10
22
8
Tabel 50: positie van de VzC’s in zin 17: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

Voor de standaardvolgorde tijd < plaats < wijze werd 32 keer gekozen (door 9 Franstaligen, 10
taalkundigen en 13 niet-taalkundigen). De standaardvolgorde is daarmee de meest voorkomende, al
kiest meer dan de helft van de participanten (53 van de 85, ofwel 62,4%) een van de vijf andere
volgordes.

De volgorde wijze < tijd < plaats kwam 23 keer voor, bij 7 Franstaligen, 7 taalkundigen en 9 niettaalkundigen. Een mogelijke verklaring voor deze hoge frequentie is dat de participanten, zoals
eerder beschreven, de tijds- en plaatsbepaling samen als één lange VzC van tijd beschouwden.
Wanneer de participanten vervolgens op zoek gaan naar een evenwicht in de zin, plaatsen ze de VzC
van wijze in het middenveld. De andere VzC’s komen conform het complexiteitsprincipe als één
lange bepaling in het achterveld terecht. Zo ontstaat de volgorde wijze < tijd < plaats.
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Ook de volgordes tijd < wijze < plaats en plaats < tijd < wijze kennen een relatief hoge frequentie.
Zo werd de volgorde tijd < wijze < plaats dertien keer gekozen. Dat was het geval bij acht
Franstaligen, twee taalkundigen en drie niet-taalkundigen. De volgorde plaats < tijd < wijze kwam
tien keer voor, bij zeven taalkundigen en drie niet-taalkundigen.

Zeven participanten plaatsten de tijdsbepaling als laatste. Zes participanten (een Franstalige, drie
taalkundigen en twee niet-taalkundigen) gebruikten namelijk de volgorde plaats < wijze < tijd. Eén
taalkundige koos de volgorde wijze < plaats < tijd.

We stellen vast dat de volgorde van de bepalingen niet significant verschilt tussen de Franstaligen
en de taalkundigen (χ² = 12.3; df = 5 en Yates’ p = 0.164). Ook tussen taalkundige en niettaalkundige moedertaalsprekers is het verschil niet significant (χ² = 3.641; df = 5 en Yates’ p =
0.951).

N = 85
Tijd < plaats < wijze

32
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

9

10

13

Tijd < wijze < plaats

13
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

8

2

3

Plaats < tijd < wijze

10
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

7

3

Plaats < wijze < tijd

6
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

3

2
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Wijze < tijd < plaats

23
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

7

7

9

Wijze < plaats < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

0

Tabel 51: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 17

5.1.18 Zin 18
Mogelijke zin: Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
De drie VzC’s bevonden zich meestal in het middenveld. Vooral de korte bepaling van wijze stond
erg vaak in de tang, namelijk 78 keer, bij 28 Franstaligen, 26 taalkundigen en 24 niet-taalkundigen.
De lange tijdsbepaling stond in 7 zinnen op de 10 in het middenveld. Onder die 63 participanten
bevonden zich 23 Franstaligen, 21 taalkundigen en 19 niet-taalkundigen. Het verschil in
plaatsingsgedrag blijft dus beperkt voor de drie groepen, al is het duidelijk dat de Franstaligen iets
sneller voor middenveldpositie kiezen.

In tegenstelling tot de twee andere bepalingen, vertoonde de lange plaatsbepaling geen uitgesproken
voorkeur voor een van de topologische velden. Van de 90 participanten plaatsten er 46 de VzC in
het middenveld, de 44 andere participanten opteerden voor het achterveld. De lichte voorkeur voor
middenveldpositie werd wel beïnvloed door de Franstaligen. Zij kozen duidelijk vaker voor het
middenveld (21 keer) dan de taalkundigen (14 keer) en de niet-taalkundigen (11 keer).

De plaatsbepaling staat dus vaker in het achterveld dan de tijdsbepaling. Dat ligt in lijn met de
semantiek (Willems 2017). Beide bepalingen zijn lang, maar de tijdsbepaling houdt sterker vast aan
middenveldpositie. De wijzebepaling staat wel vaker in het middenveld dan de plaatsbepaling; dat
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strookt niet met de semantische status van de VzC’s. De complexiteit van de plaatsbepaling speelt
hier naast de semantiek dus ook een belangrijke rol. Het verband tussen het type VzC en de positie
in de zin is ook significant (χ² = 26.755; df = 2 en p = 0).

Niet alle participanten gingen op zoek naar een evenwicht in de zin. Vooral de Franstaligen plaatsten
de drie VzC’s vaak in het middenveld, namelijk dertien keer. De twee andere groepen deden dit elk
zes keer. Eén niet-taalkundige liet het middenveld dan weer leeg en zette alle bepalingen na de
werkwoordelijke eindgroep. Volgens Geens (2019) is het echter niet mogelijk om meer dan twee
bepalingen na de tweede pool te plaatsen.

De 64 andere participanten streefden wel een evenwichtige zin na. In 29 gevallen kwam de VzC van
plaats als enige in het achterveld terecht, in 17 gevallen was dat de VzC van tijd en in slechts 2
zinnen de VzC van wijze. In enkele zinnen stonden er ook twee VzC’s in het achterveld: 7 keer die
van plaats en wijze, 2 keer die van tijd en wijze en 7 keer die van tijd en plaats.

De plaatsingsvoorkeuren van de Franstaligen en de taalkundigen verschillen niet significant van
elkaar (χ² = 0.66; df = 2 en p = 0.719), die van de moedertaalsprekers onderling ook niet (χ² = 0.114;
df = 2 en p = 0.945).

N = 90
Middenveld
Tijdens een regenbui die verderop
63
een rivier liet overstromen
Tegen de pas geverfde muur van de
46
garage.
Zonder jas
78
Tabel 52: positie van de VzC’s in zin 18

Achterveld

27
44

12
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N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen

Tijdens een
regenbui die
verderop een
23
21
19
7
9
11
rivier liet
overstromen
Tegen de pas
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21
11
9
19
14
16
muur van de
garage.
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28
26
24
2
4
6
Tabel 53: positie van de VzC’s in zin 18: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

In bijna de helft van de zinnen (43 van de 90) werd de volgorde tijd < wijze < plaats gebruikt. 12
Franstaligen, 20 taalkundigen en 11 niet-taalkundigen plaatsten de bepalingen in deze volgorde. De
standaardvolgorde tijd < plaats < wijze kwam slechts 12 keer voor, bij 4 Franstaligen, 1 taalkundige
en 7 niet-taalkundigen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Tijdsbepalingen vertonen namelijk een
sterkere voorkeur voor middenveldpositie dan plaatsbepalingen (Willems 2017). Omdat beide
VzC’s lang zijn en de tang niet overspannen mag raken, komt de plaatsbepaling daarom sneller in
het achterveld terecht (cf. complexiteitsprincipe). De bepaling van wijze daarentegen is kort en staat
daarom (ondanks zijn semantische status) vaker in de tang, vóór de VzC van plaats. Het
complexiteitsprincipe weegt hier dus sterker door dan de semantiek.

Niet enkel de volgorde tijd < wijze < plaats komt vaker voor dan tijd < plaats < wijze. Ook de
frequentie van de volgorde wijze < plaats < tijd ligt hoger. Vijf Franstaligen, zeven taalkundigen en
negen niet-taalkundigen gebruikten deze volgorde. Dat is tien procent meer dan de
standaardvolgorde tijd < plaats < wijze. Verder kozen nog zes participanten (twee uit iedere groep)
de volgorde plaats < wijze < tijd. Bijgevolg is de tijdsbepaling in exact dertig procent van de zinnen
de laatste. Tot slot verkozen enkele participanten de volgorde wijze < tijd < plaats (zes Franstaligen
en een niet-taalkundige) terwijl één Franstalige de volgorde plaats < tijd < wijze volgde.
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Tussen de Franstaligen en de taalkundigen bestaat er geen significant verschil voor de volgorde van
de VzC’s (χ² = 11.133; df = 5 en Yates’ p = 0.234). De taalkundigen en de niet-taalkundigen
moedertaalsprekers vertonen onderling ook geen significante verschillen (χ² = 6.576; df = 5 en
Yates’ p = 0.617).

N = 90
Tijd < plaats < wijze

12
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

4

1

7

Tijd < wijze < plaats

43
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

12

20

11

Plaats < tijd < wijze

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

0

0

Plaats < wijze < tijd

6
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

2

2

2

Wijze < tijd < plaats

7
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

6

0

1

Wijze < plaats < tijd

21
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

5

7

9

Tabel 54: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 18
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5.1.19 Zin 19
Mogelijke zin: Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil
fitnessen in een van de vele sportscholen van Basic-Fit.

De twee korte bepalingen vertonen een zeer sterke voorkeur voor middenveldpositie. De VzC van
tijd ‘vanaf nu’ stond op zes gevallen na (drie Franstaligen en drie niet-taalkundigen) steeds in het
middenveld. Voor de VzC van wijze ‘met enthousiasme’ koos slechts één participant (een
taalkundige) voor achterveldpositie. De wijzebepaling staat dus vaker in het middenveld dan de
tijdsbepaling. Enerzijds voldoet dat niet aan de verwachtingen, maar anderzijds blijft het verschil
wel beperkt. De positie van de VzC’s hangt in zekere mate ook af van de persoonlijke voorkeur van
de participanten.
De lange VzC van plaats ‘in een van de vele sportscholen van Basic-Fit’ stond meestal na de tweede
pool. Onder de 53 participanten die de plaatsbepaling in extrapositie plaatsten, tellen we 10
Franstaligen, 24 taalkundigen en 19 niet-taalkundigen. De Franstaligen kiezen dus vaker voor
middenveldpositie en houden, zoals eerder vermeld, het sterkst vast aan de tangconstructie.

De meerderheid van de taalgebruikers gaat op zoek naar een evenwicht in de zin. Meestal staan er
daarbij twee constituenten in het middenveld en één in het achterveld. Zo plaatsten 50 participanten
de korte tijds- en wijzebepaling in het middenveld en de lange plaatsbepaling in het achterveld. De
moedertaalsprekers kozen beduidend vaker voor deze verdeling dan de Franstaligen. Er waren
immers slechts 8 Franstaligen die hun zin op deze manier vormden. Bij de taalkundigen kwam de
verdeling 24 keer voor, bij de niet-taalkundigen 18 keer.
Het merendeel van de Franstaligen (19 van de 30) plaatste de drie VzC’s in de tang. 5 taalkundigen
en 8 niet-taalkundigen deden dat ook. Er bestaat dus een duidelijk verschil tussen de Franstaligen
en de moedertaalsprekers in het gebruik van de tangconstructie. Geen enkele participant plaatste
alle VzC’s in het achterveld.

Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat de positie van de VzC sterk afhangt van het type VzC. Het
verband is namelijk statistisch significant (χ² = 105.814; df = 2 en p = 0). Voor de korte VzC’s kozen
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nagenoeg

alle

participanten

voor

middenveldpositie.

De

lange

VzC

vertoont

meer

plaatsingsvrijheid. De resultaten van de Franstaligen en de taalkundigen verschillen daar sterk. Het
verschil tussen beide groepen is daardoor niet significant (χ² = 6.747; df = 2 en p = 0.034). De niettaalkundigen leunen dichter aan bij de taalkundigen. Dat maakt dat er tussen hen geen significant
verschil bestaat inzake de plaatsingsvoorkeur (χ² = 1.579; df = 2 en p = 0.454).

N = 90
Middenveld
Vanaf nu
84
In een van de vele sportscholen van
37
Basic-Fit
Met enthousiasme
89
Tabel 55: positie van de VzC’s in zin 19

Achterveld

6
53

1

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen
27
3
0
3

Vanaf nu
27
30
In een van de
vele
20
11
10
24
19
6
sportscholen
van Basic-Fit
Met
30
30
0
0
29
1
enthousiasme
Tabel 56: positie van de VzC’s in zin 19: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

Het grootste deel van de participanten (75 van de 90) volgde de volgorde tijd < wijze < plaats. Dat
aantal ligt zo hoog omdat de plaatsbepaling door zijn complexiteit meestal als enige bepaling in
het achterveld staat. Bijgevolg is de plaatsbepaling ook de laatste bepaling. Vooral de
taalkundigen verkozen deze volgorde erg vaak, namelijk 29 keer. De Franstaligen en de niettaalkundigen gebruikten de volgorde respectievelijk 22 en 24 keer.
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Slechts negen participanten leefden de volgorde tijd < plaats < wijze na. Zes participanten (drie
Franstaligen en drie niet-taalkundigen) schikten de VzC’s in de volgorde wijze < plaats < tijd. De
drie andere volgordes kwamen in geen enkele zin voor.

Tussen de Franstaligen en de taalkundige moedertaalsprekers bestaat er geen significant verschil
voor de volgorde van de bijwoordelijke bepalingen (χ² = 6.627; df = 5 en Yates’ p = 0.617). Ook
tussen de moedertaalsprekers is het verschil niet significant (χ² = 4.472; df = 5 en Yates’ p = 0.865).
N = 90
Tijd < plaats < wijze

9
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

5

1

3

Tijd < wijze < plaats

75
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

22

29

24

Plaats < tijd < wijze

0
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

0

Plaats < wijze < tijd

0
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

0

Wijze < tijd < plaats

0
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

0

Wijze < plaats < tijd

6
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

3

0

3

Tabel 57: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 19
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5.1.20 Zin 20
Mogelijke zin: Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
De korte VzC van tijd ‘na hun ruzie’ staat bijna uitsluitend in het middenveld. Van de negentig
participanten plaatsten slechts twee niet-taalkundigen de bepaling in het achterveld. De hoge kans
op middenveldpositie ontstaat hier door de combinatie van twee factoren. Enerzijds is het
middenveld de basispositie voor korte VzC’s (ANS 1997) en anderzijds staan tijdsbepalingen veel
minder vaak in extrapositie dan plaats- en wijzebepalingen (Willems 2017).
Ook de twee andere VzC’s staan meestal in de tang. Voor de lange VzC van plaats is dat 50 keer
het geval, voor de lange VzC van wijze 69 keer. De VzC van plaats stond vooral bij Franstaligen in
de tang (26 keer tegenover 10 keer bij taalkundigen en 14 keer bij niet-taalkundigen). Voor de VzC
van wijze verschilt het plaatsingsgedrag minder. De Franstaligen plaatsten die bepaling 23 keer in
het middenveld, de taalkundigen 25 keer en de niet-taalkundigen 21 keer. Het verschil tussen het
type VzC (tijd, plaats of wijze) en de plaatsing in de zin is hier statistisch significant (χ² = 44.845;
df = 2 en p = 0).

Volgens de literatuur (o.a. Willems 2017) verwachten we de VzC van wijze iets vaker in extrapositie
dan de VzC van plaats. Die laatste staat echter bijna dubbel zo vaak in het achterveld dan de VzC
van wijze (40 keer tegenover 21 keer). De VzC van plaats telt 18 lettergrepen, die van wijze 16.
Zo’n klein verschil kan de plaatsingsvoorkeur in principe niet zo sterk beïnvloeden. De verklaring
ligt allicht elders, bijvoorbeeld in het feit dat de VzC van tijd haakjes bevat. Dat zorgt ervoor dat het
zinsdeel complexer oogt. Dat kan de reden zijn dat het complexiteitsprincipe sterker van toepassing
is op de tijdsbepaling.

Niet alle participanten gingen op zoek naar een evenwicht in de zin. Vooral de Franstaligen plaatsten
de drie VzC’s vaak in het middenveld, namelijk dertien keer. De twee andere groepen deden dit elk
zes keer. Eén niet-taalkundige liet het middenveld dan weer leeg en zette alle bepalingen na de
werkwoordelijke eindgroep.
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Een groot deel van de participanten deed geen poging om de zin in balans te brengen. Maar liefst 2
op de 3 Franstaligen plaatsten de korte en de twee lange VzC’s in het middenveld. De andere twee
groepen deden dit allebei 7 keer. De drie bepalingen kwamen daarentegen nooit allemaal in het
achterveld terecht. In totaal streefden 34 participanten geen evenwicht in de zin na.
In de overige 56 zinnen stonden er 48 keer twee VzC’s in het middenveld en 8 keer twee VzC’s in
het achterveld. Meestal (namelijk 33 keer) stonden de tijds- en wijzebepaling in het middenveld en
de plaatsbepaling in het achterveld. De wijzebepaling belandde 14 keer als enige zinsdeel na de
tweede pool, de tijdsbepaling 1 keer. Wanneer er 2 VzC’s in het achterveld staan, zijn dat op 1 geval
na steeds de plaats- en wijzebepaling. In het andere geval stonden de tijds- en plaatsbepaling in
extrapositie.
Voor de volledigheid bespreken we ook nog kort de positie van het bijwoord ‘nogmaals’. Dat
zinsdeel genoot een relatief grote plaatsingsvrijheid. Toch stond die in 52 van de 90 zinnen na de
VzC van tijd ‘na hun ruzie’. In 19 zinnen stond het bijwoord na de VzC van plaats en in 12 zinnen
na de VzC van wijze. In de andere gevallen stond het woord ‘nogmaals’ na het direct object ‘haar’
of tussen het subject en het direct object. In dat laatste geval ligt de klemtoon op het direct object.

De positie van de plaatsbepaling vertoont een groot verschil tussen de Franstaligen en de taalkundige
moedertaalsprekers. Het verschil in positionering van de drie VzC’s bij de twee groepen is echter
niet significant (χ² = 5.889; df = 2 en p = 0.053). Ook de plaatsingsvoorkeuren van de
moedertaalsprekers verschillen niet significant van elkaar (χ² = 1.502; df = 2 en p = 0.591).

N = 90
Middenveld
Na hun ruzie
88
In haar ouderlijke woning (waar hij
50
eigenlijk niets te zoeken had).
Op een erg sluwe en duidelijk
69
vooraf bepaalde manier
Tabel 58: positie van de VzC’s in zin 20
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Achterveld
2
40

21

N = 90

Middenveld

Achterveld

VzC
Franstaligen Taalkundigen

NietFranstaligen Taalkundigen Niet-taalkundigen
taalkundigen
28
0
0
2

Na hun ruzie
30
30
In haar
ouderlijke
woning
(waar hij
26
14
4
20
16
10
eigenlijk
niets te
zoeken had).
Op een erg
sluwe en
duidelijk
23
21
7
9
25
5
vooraf
bepaalde
manier
Tabel 59: positie van de VzC’s in zin 20: verschillen tussen Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers

De meeste participanten (73 van de 90) gebruikten de volgorde tijd < wijze < plaats. Wanneer we
dat resultaat opsplitsen, zien we dat 22 Franstaligen, 24 taalkundigen en 17 niet-taalkundigen voor
deze volgorde kiezen. De plaatsbepaling staat, zoals eerder vermeld, als complexe constituent vaker
na de werkwoordelijke eindgroep dan de wijzebepaling. Daarom komt de plaatsbepaling als laatste
aan bod. De werkwoordelijke eindgroep ‘heeft bedot’ is inherenter verbonden met ‘op een erg sluwe
[…] manier’ dan met ‘na hun ruzie’. Aangezien beide bepalingen het vaakst in het middenveld staan,
komt de VzC van wijze daarom pas na die van tijd aan bod. De op een na meest gekozen volgorde
is de volgorde tijd < plaats < wijze

Slechts acht participanten leefden de volgorde tijd < plaats < wijze na. Zes participanten (drie
Franstaligen en drie niet-taalkundigen) schikten de VzC’s in de volgorde wijze < plaats < tijd. De
drie andere volgordes kwamen in geen enkele zin voor.

We stellen vast dat er geen significant verschil bestaat tussen de Franstaligen en de taalkundige
moedertaalsprekers (χ² = 2.42; df = 5 en Yates’ p = 0.999). Er is in deze zin ook geen statistisch
significant verschil tussen taalkundigen en niet-taalkundigen (χ² = 4.862; df = 5 en Yates’ p = 0.785).
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N = 90
Tijd < plaats < wijze

22
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

7

5

10

Tijd < wijze < plaats

73
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

22

24

17

Plaats < tijd < wijze

2
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

1

1

Plaats < wijze < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

1

Wijze < tijd < plaats

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

1

0

0

Wijze < plaats < tijd

1
Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

0

0

1

Tabel 60: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 2
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5.2

Overzicht van de resultaten

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Eerst geven we
een algemeen overzicht van de positie van de VzC’s in de twintig zinnen. Vervolgens splitsen we
de resultaten op in de zinnen met twee VzC’s (zin 1 tot 12) en de zinnen met drie VzC’s (zin 13
tot 20). We geven ook een overzicht van de volgorde van de bijwoordelijke bepalingen en van de
verschillen en gelijkenissen tussen Franstaligen, taalkundigen en niet-taalkundigen.

5.2.1 Algemeen overzicht van de positie van de bijwoordelijke bepalingen

Met een chi-kwadraattest stellen we vast dat er een sterk significant verband bestaat tussen het
type VzC en de plaats in de zin (χ² = 253.144; df = 2 en p = 0). Zowel tijdsbepalingen,
plaatsbepalingen als wijzebepalingen staan het vaakst in het middenveld. Voor tijdsbepalingen is
die voorkeur het sterkst, vooral wanneer de bepaling kort is (drie of vier lettergrepen). Wanneer de
bepaling langer is dan negen lettergrepen, komt die in bijna één op de vijf zinnen toch in het
achterveld terecht. Dat is vier keer vaker dan een korte tijdsbepaling. Het complexiteitsprincipe
oefent dus zeker invloed uit, maar de sterke voorkeur voor middenveldpositie blijft aanwezig.

Plaatsbepalingen staan in dit experiment doorgaans in het middenveld, al is die voorkeur kleiner
dan bij tijdsbepalingen. Vooral korte plaatsbepalingen vertonen een sterke voorkeur voor
middenveldpositie (73,8%). Volgens de ANS (1997) is het middenveld dan ook de basispositie
voor korte VzC’s. Lange VzC’s van plaats staan ook meestal in het middenveld, maar die
voorkeur is veel beperkter (55,1% middenveldpositie tegenover 44,9% achterveldpositie).

Wijzebepalingen staan in ongeveer twee op de drie zinnen in het middenveld (66,4%), net iets
vaker dan plaatsbepalingen (64,4%). Net zoals bij de plaatsbepalingen staan korte VzC’s van
wijze erg vaak in het middenveld (81,1%). De lange VzC’s van wijze vertonen slechts een geringe
voorkeur voor middenveldpositie (52,2%).
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Middenveld

Achterveld

Tijdsbepalingen

685 (95,3%)

34 (4,7%)

Plaatsbepalingen

527 (73,8%)

187 (26,2%)

Wijzebepalingen

585 (81,8%)

130 (18,2%)

Tabel 61: algemeen overzicht van de korte VzC’s
Middenveld

Achterveld

Tijdsbepalingen

572 (81,1%)

133 (18,9%)

Plaatsbepalingen

397 (55,1%)

323 (44,9%)

Wijzebepalingen

368 (51,2%)

351 (48,8%)

Tabel 62: algemeen overzicht van de lange VzC’s
Middenveld

Achterveld

Tijdsbepalingen

1257 (88,3%)

167 (11,7%)

Plaatsbepalingen

924 (64,4%)

510 (35,6%)

Wijzebepalingen

953 (66,4%)

481 (33,6%)

Tabel 63: algemeen overzicht van alle VzC’s

We verwachtten dat korte VzC’s in het middenveld zouden staan (o.a. ANS 1997). Wanneer een zin
twee bepalingen bevatte die allebei kort waren (zin 1, 5 en 9), was dat meestal ook het geval. Toch
verlichtte in zin 5 bijna de helft van de participanten de tang. De wijzebepaling kwam er iets vaker
in het achterveld terecht dan de plaatsbepaling. In zin 1 stond de plaatsbepaling vaker na de tweede
pool dan de tijdsbepaling. Conform de semantische status van de VzCs (Willems 2017) kloppen die
bevindingen. In zin 9 staat de tijdsbepaling echter vaker in extrapositie dan de wijzebepaling, dat
gaat dan weer in tegen de semantiek. Het blijkt dus zeker geen bindende voorwaarde te zijn dat
wijzebepalingen significant vaker in extrapositie staan dan andere bepalingen. Het middenveld kan
volgens twee op de drie participanten (66,3%) twee korte VzC’s dragen.

Als er één VzC lang is en één kort, komen beide bepalingen meestal in de tang voor. Vooral lange
bepalingen van tijd behouden hun sterke voorkeur voor middenveldpositie. In zin 11 kwam de korte
wijzebepaling bijvoorbeeld dubbel zo vaak in het achterveld terecht dan de lange tijdsbepaling.
Lange bepalingen van plaats en wijze staan voornamelijk in het achterveld in combinatie met een
korte tijdsbepaling. Een lange plaatsbepaling in combinatie met een korte wijzebepaling komt ook
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erg vaak in het achterveld terecht. Omgekeerd is dat niet het geval (hier onder invloed van het
inherentieprincipe). De meeste taalgebruikers gaan ervan uit dat het middenveld een korte en een
lange VzC kan dragen, maar dat is zeker niet altijd zo. De semantische status van de VzC’s en het
inherentieprincipe bepalen in grote mate of een lange VzC al dan niet in extrapositie staat.

Als beide bepalingen lang zijn, staan ze in één op de drie zinnen (34,8%) allebei in het middenveld.
Wanneer er in elk veld een VzC staat, speelt de semantiek slechts een beperkte rol. Enkel wanneer
de bepalingen van tijd en plaats samen voorkomen, staat die van plaats beduidend vaker in
extrapositie dan die van tijd (namelijk negen keer vaker). In de andere zinnen met twee lange VzC’s,
staan de bepalingen ongeveer even vaak in extrapositie, ongeacht de semantische status van de VzC.

In de laatste acht zinnen stonden telkens drie bepalingen. Wanneer dat drie korte bepalingen waren,
bevonden die zich bijna in de helft van de gevallen allemaal in het middenveld. De andere helft van
de participanten plaatste op enkele uitzonderingen na twee VzC’s in de tang. In die zinnen stond de
VzC van tijd bijna uitsluitend in het middenveld. De VzC van wijze kwam iets vaker dan die van
plaats in het achterveld terecht. Wanneer de drie bepalingen lang waren, gingen de meeste
participanten op zoek naar een evenwicht in de zin. Bijna één op de vier participanten (24,4%)
plaatste alle bepalingen in de tang. De anderen plaatsten twee VzC’s in het middenveld en één in
het achterveld. Vooral de bepaling van wijze kwam (door zijn semantische status) na de tweede pool
terecht.

Wanneer er twee korte en een lange VzC in de zin stonden, kwamen er in de meeste gevallen twee
in het middenveld terecht en een in het achterveld. Het is daarbij (op 3 zinnen van de 270 na) nooit
de lange bepaling die als enige in het middenveld staat. De lange bepaling staat net iets vaker met
een korte bepaling in het achterveld dan in het middenveld, ongeacht de semantische status. De
voorkeur van de participanten die een evenwicht nastreefden, gaat er dus naar uit om het achterveld
wat zwaarder te maken. In 35,2% van de gevallen stonden alle bepalingen in de tang. In slechts 3%
van de gevallen bevatte het middenveld geen enkele bepaling.

Als een zin twee lange en een korte VzC bevat, zien we dat het middenveld in nog steeds 25,9%
van de zinnen alle bepalingen bevat. De Franstaligen hebben een groot aandeel in dat percentage.
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Wanneer de bepalingen wél over de velden werden verdeeld, kwam er meestal één lange VzC in het
achterveld, terwijl de twee andere VzC’s in het middenveld stonden. De semantiek had invloed op
de bepaling die in het achterveld stond (cf. wijze sneller dan plaats en plaats sneller dan tijd). Enkel
in de laatste zin klopt dat niet: daar staat de bepaling van plaats vaker in extrapositie dan die van
wijze. De plaatsbepaling oogt door de aanwezigheid van de ronde haakjes vermoedelijk complexer
dan de wijzebepaling. Het complexiteitsprincipe oefent daar een sterkere invloed uit dan de
semantische categorie waartoe de bepalingen behoren.

5.2.2 Verschillen en gelijkenissen tussen Franstaligen, taalkundigen en niettaalkundigen
De plaatsingsvoorkeuren van de taalkundigen en de niet-taalkundigen lopen erg gelijk voor de drie
VzC’s. Voor de tijdsbepalingen en de wijzebepalingen blijven de verschillen tussen Franstaligen en
de moedertaalsprekers relatief beperkt, voor de positie van de plaatsbepalingen ligt dat anders.

Terwijl taalkundigen en niet-taalkundigen exact hetzelfde resultaat vertonen voor de positie van
plaatsbepalingen en geen uitgesproken voorkeur hebben voor midden- of achterveld, opteren de
Franstaligen duidelijk voor middenveldpositie. Met een chi-kwaadraattoets stellen we vast dat het
verschil tussen Franstaligen en taalkundigen statistisch significant is (χ² = 13.088; df = 2 en Yates’
p = 0.001). Het verschil tussen taalkundigen en niet-taalkundigen is niet significant (χ² = 0.299; df
= 2 en Yates’ p = 0.861). Aangezien de resultaten van beide groepen moedertaalsprekers zo dicht
bij elkaar aanleunen, bestaat er ook tussen de Franstaligen en de niet-taalkundigen een sterk
significant verschil (χ² = 12.187; df = 2 en Yates’ p = 0.002).

Een ander opvallend verschil tussen de Franstaligen en de moedertaalsprekers, is dat de Franstaligen
de tang veel sterker opvullen. Ze zijn er zich zeer sterk van bewust dat het Nederlands gebruikmaakt
van een tangconstructie. Dat klopt niet met de hypotheses die in hoofdstuk 3 geformuleerd werden.
Franstaligen vullen het achterveld niet sterk op en tijds- en plaatsbepalingen staan bij de Franstaligen
ook niet vaker in het achterveld dan bij de moedertaalsprekers.
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Verder verschillen de plaatsingsvoorkeuren van Franstaligen voor korte VzC’s duidelijk minder met
de moedertaalsprekers dan die voor de lange VzC’s. Dat is een gevolg van de tangoverspanning bij
de Franstaligen. Zij plaatsten te veel elementen in het middenveld, zowel korte als lange zinsdelen.
De moedertaalsprekers plaatsten lange bepalingen veel sneller in het achterveld (cf.
complexiteitsprincipe). De resultaten voor de korte VzC’s verschillen minder omdat veel
moedertaalsprekers die net zoals de Franstaligen in het middenveld plaatsen.

Middenveld
Franstaligen Taalkundigen

Achterveld
Niettaalkundigen

Tijdsbepalingen 440 (92,8%) 415 (86,5%) 402 (83,8%)

Franstaligen Taalkundigen

Niettaalkundigen

34 (7,2%)

65 (13,5%)

78 (16,2%)

Plaatsbepalingen 400 (84,4%) 262 (54,6%) 262 (54,6%) 74 (15,6%)

218 (45,4%)

218 (45,4%)

Wijzebepalingen 341 (71,9%) 302 (62,9%) 310 (64,6%) 133 (28,1%) 178 (37,1%)

170 (35,4%)

Tabel 64: algemeen onderscheid tussen Franstaligen, taalkundigen en niet-taalkundigen
Middenveld
Franstaligen Taalkundigen

Achterveld
Niettaalkundigen

Tijdsbepalingen 232 (97,1%) 229 (95,4%) 224 (93,3%)

Franstaligen Taalkundigen
7 (2,9%)

Niettaalkundigen

11 (4,6%)

16 (6,7%)

Plaatsbepalingen 208 (88,9%) 168 (70,0%) 151 (62,9%) 26 (11,1%)

72 (30,0%)

89 (37,1%)

Wijzebepalingen 205 (87,2%) 188 (78,3%) 192 (80,0%) 30 (12,8%)

52 (21,7%)

48 (20,0%)

Tabel 65: onderscheid tussen Franstaligen, taalkundigen en niet-taalkundigen voor korte VzC’s
Middenveld
Franstaligen Taalkundigen

Achterveld
Niettaalkundigen

Franstaligen Taalkundigen

Niettaalkundigen

Tijdsbepalingen 208 (88,5%) 186 (77,5%) 178 (74,2%) 27 (11,5%)

54 (22,5%)

62 (25,8%)

Plaatsbepalingen 192 (80,0%)

146 (60,8%)

129 (53,8%)

Wijzebepalingen 136 (56,9%) 114 (47,5%) 118 (49,2%) 103 (43,1%) 126 (52,5%)

122 (50,8%)

94 (39,2%)

111 (46,2%) 48 (20,0%)

Tabel 66: onderscheid tussen Franstaligen, taalkundigen en niet-taalkundigen voor lange VzC’s
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5.2.3 Overzicht van de volgorde van de bijwoordelijke bepalingen
In tabel 67 tonen we in welke volgorde de bijwoordelijke bepalingen voorkomen in de zinnen met
twee VzC’s. Meestal komt tijd voor plaats en plaats voor wijze (tijd komt bijgevolg ook voor wijze).
De omgekeerde volgordes, bijvoorbeeld plaats voor tijd, ontstaan in de meeste gevallen door het
complexiteitsprincipe. Lange zinsdelen kunnen, tegen hun semantische status in, zorgen voor een
andere volgorde van de bepalingen.

De wijzebepaling komt erg vaak voor de plaatsbepaling te staan. Dat is niet volgens de
verwachtingen, maar er bestaat wel een dubbele verklaring voor. Enerzijds speelt het
complexiteitsprincipe, zoals hierboven beschreven, een rol en anderzijds had het inherentieprincipe
in een van de zinnen een groot aandeel in de woordvolgorde.

Volgorde

Aantal participanten dat voor deze volgorde koos

Tijd < plaats

303 (84,2%)

Plaats < tijd

57 (15,8%)

Tijd < wijze

270 (75,0%)

Wijze < tijd

90 (25,0%)

Plaats < wijze

139 (38,6%)

Wijze < plaats

221 (61,4%)

Tabel 67: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 1 tot 12
Volgorde

Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

Tijd < plaats

112 (93,3%)

103 (85,8%)

88 (73,3%)

Plaats < tijd

8 (6,7%)

17 (14,2%)

32 (26,7%)

Tijd < wijze

94 (78,3%)

90 (75,0%)

86 (71,7%)

Wijze < tijd

26 (21,7%)

30 (25,0%)

34 (28,3%)

Plaats < wijze

38 (31,7%)

51 (42,5%)

50 (41,7%)

Wijze < plaats

82 (68,3%)

69 (57,5%)

70 (58,3%)

Tabel 68: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 1 tot 12 voor de verschillende groepen

In tabel 69 nemen we de resultaten op van de zinnen met drie VzC’s. Twee volgordes komen erg
frequent voor: tijd < plaats < wijze en tijd < wijze < plaats. Die laatste komt het vaakst voor, in
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42,3% van de gevallen, ook al gaat dat in tegen de verwachtingen. Ook dat heeft te maken met de
lengte van de constituenten en met het feit dat het Frans vaak de volgorde tijd < wijze < plaats
gebruikt (zoals in de zin “En juillet, je partirai avec plaisir au bord de la mer”).

De vier andere volgordes komen veel minder vaak voor, maar zijn zeker ook correct in het
Nederlands. De resultaten per groep zijn in tabel 68 terug te vinden.

Volgorde

Aantal participanten dat voor deze volgorde koos

Tijd < plaats < wijze

265 (37,4%)

Tijd < wijze < plaats

300 (42,3%)

Plaats < tijd < wijze

36 (5,1%)

Plaats < wijze < tijd

23 (3,2%)

Wijze < tijd < plaats

41 (5,8%)

Wijze < plaats < tijd

44 (6,2%)

Tabel 69: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 13 tot 20
Volgorde

Franstaligen

Taalkundigen

Niet-taalkundigen

Tijd < plaats < wijze

80 (34,2%)

87 (37,0%)

98 (40,8%)

Tijd < wijze < plaats

113 (48,3%)

103 (43,8%)

84 (35,0%)

Plaats < tijd < wijze

4 (1,7%)

14 (6,0%)

18 (7,5%)

Plaats < wijze < tijd

3 (1,3%)

10 (4,3%)

10 (4,2%)

Wijze < tijd < plaats

18 (7,7%)

9 (3,8%)

14 (5,8%)

Wijze < plaats < tijd

16 (6,8%)

12 (5,1%)

16 (6,7%)

Tabel 70: volgorde van de bijwoordelijke bepalingen in zin 13 tot 20 voor de verschillende groepen
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5.2.4 Bijkomende vragen

Aan het eind van het onderzoek kregen de participanten nog drie bijkomende vragen. Voor deze
vragen baseerden we ons op het onderzoek van Dhondt (2020), waar soortgelijke vragen worden
gesteld. De antwoorden van de participanten worden integraal weergegeven in bijlage 2.

Een eerste vraag die de participanten kregen, was welke zin ze de lastigste vonden. Meestal gaven
de participant een of meerdere zinnen aan met drie bepalingen. De participanten die een zin met
twee bepalingen het moeilijkst vonden, kozen bijna uitsluitend voor een zin met twee lange VzC’s.
De complexiteit van de constituenten en de zin speelt hierbij dus een belangrijke rol. De zin die het
moeilijkst werd bevonden is zin 20. Veel participanten gaven namelijk aan dat ze op het einde van
de test last hadden van concentratieverlies. Daarnaast was zin 20 ook objectief de meest complexe
aangezien die drie lange VzC’s bevatte.

Een andere vraag die de participanten moesten beantwoorden, was of ze bij het nalezen nog bepaalde
zinsdelen van plaats zouden veranderen. De meeste participanten gaven aan dat ze nog aanpassingen
doorvoerden of gaven aan welke zaken ze nog wensten te veranderen. Daaruit blijkt erg duidelijk
dat de participanten actief op zoek gaan naar een evenwicht in de zin en naar de ‘ideale’ volgorde
van de bijwoordelijke bepalingen.
Aan de participanten werd ook gevraagd hoeveel tijd ze (ongeveer) nodig hadden om alle zinsdelen
in de juiste volgorde te plaatsen. De Franstaligen deden er gemiddeld het langst over (28 minuten),
gevolgd door de niet-taalkundigen (26 minuten) en de taalkundigen (23,5 minuten). Gemiddeld
besteedden de participanten 26 minuten aan het onderzoek.
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6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE
6.1 Conclusie
In deze masterscriptie nemen we een relatief onontgonnen aspect van het Nederlands onder de loep,
meer bepaald de ‘ideale’ woordvolgorde van voorzetselconstituenten (VzC’s) in de Nederlandse
bijzin.

Een Nederlandse bijzin omvat twee polen die de zin opdelen in een middenveld en een achterveld.
Die twee polen staan als een tang rond de elementen in het middenveld, daarom spreekt men van
een tangconstructie (ANS 1997). In een bijzin staat alles buiten de tang in het achterveld. Als de
afstand tussen de twee grijpers van de tang toeneemt, leest de zin minder vlot omdat het middenveld
te zwaar wordt. Daarom moeten taalgebruikers een evenwicht vinden tussen de beide velden. Ze
moeten dan kiezen welke zinsdelen ze in het middenveld plaatsen en welke in het achterveld. Die
keuze berust (al dan niet onbewust) op verschillende principes.

Volgens het links-rechts-principe komt eerst de oude of minder belangrijke informatie aan bod en
daarna pas de nieuwe of belangrijkere. Zinsdelen die meer naar rechts in de zin staan, krijgen op die
manier meer nadruk. Wanneer een taalgebruiker informatie wil beklemtonen, verwachten we die
informatie ofwel op het einde van het middenveld ofwel in het achterveld.

Lange of complexe constituenten komen volgens het complexiteitsprincipe sneller in het achterveld
terecht. Volgens het schrijftaalcorpus van Hoeksema (2014) wordt een zinsdeel vanaf negen
lettergrepen als lang beschouwd. Korte zinsdelen (volgens Hoeksema (2014) zijn dat constituenten
tot en met drie lettergrepen) staan bijna uitsluitend in het middenveld. Verder oefent ook het
inherentieprincipe invloed uit op de positie van VzC’s. Het inherentieprincipe houdt in dat zinsdelen
die nauw verbonden zijn met het hoofdwerkwoord dichter bij de tweede pool staan (ANS 1997:
1245). Zo staat een bepaling van wijze volgens Vandeweghe (2013: 244) dichter bij het
hoofdwerkwoord dan bepalingen van plaats of tijd. Ook de ANS (1997) stelt dat de volgorde tijd
voor plaats voor wijze de standaardvolgorde is voor het Nederlands als een zin meerdere
bijwoordelijke bepalingen bevat.
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De factor met de grootste invloed op de plaatsing van VzC’s is de semantische status van de VzC’s
(Willems 2017). Zo zouden tijds- en plaatsbepalingen significant vaker in het middenveld staan dan
andere bepalingen. Tijdsbepalingen staan zelfs bijna uitsluitend in het middenveld en bepalingen
van beperking zeer vaak in het achterveld. Voor plaatsbepalingen is er dan weer even veel kans op
middenveld- als achterveldpositie. Ook bepalingen van wijze vertonen volgens Willems (2017) geen
sterke voorkeur voor een van de twee velden van de bijzin.
Voor het onderzoek werkten we met twintig bijzinnen die begonnen met het voegwoord ‘dat’. In
elke bijzin stonden twee of drie VzC’s, telkens van tijd, plaats en/of wijze. De ANS (1997) noemt
nog meer bijwoordelijke bepalingen, maar die van tijd, plaats en wijze worden in de bestaande
literatuur het uitvoerigst beschreven en komen ook vaak voor.

Het onderzoeksmateriaal van deze masterscriptie bestond uit 1.800 zinnen, gevormd door 90
participanten: 30 Franstaligen die Nederlands leren, 30 taalkundige moedertaalsprekers van het
Nederlands en 30 niet-taalkundige moedertaalsprekers van het Nederlands. De participanten kregen
de opdracht om een aantal zinsdelen in de, volgens hen, juiste volgorde te plaatsen.

Met het experiment wilden we nagaan met welke principes en theorieën taalgebruikers (het sterkst)
rekening houden wanneer VzC’s van tijd, plaats en wijze van verschillende lengtes samen
voorkomen in een bijzin. We wilden ook nagaan of Franstaligen, taalkundige moedertaalsprekers
en niet-taalkundige moedertaalsprekers (van het Nederlands) dezelfde plaatsingsvoorkeuren
hebben.
In vorig onderzoek wordt niet meteen duidelijk hoe VzC’s van tijd, plaats en wijze met verschillende
lengtes zich tot elkaar verhouden in een (bij)zin. Daarom wouden we in deze masterproef graag
nagaan wat er gebeurt met de positie van de verschillende VzC’s als ze samen voorkomen in een
bijzin en verschillende lengtes aannemen.
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Bij de aanvang van het onderzoek werden vier onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Waar komen VzC’s van plaats, tijd en wijze terecht wanneer ze samen in een bijzin
voorkomen en verschillende lengtes aannemen?
2. In welke mate gaan taalgebruikers op zoek naar een evenwicht tussen het midden- en het
achterveld in een Nederlandse bijzin?
3. Welke verschillen en gelijkenissen bestaan er tussen Franstaligen en taalkundige en niettaalkundige moedertaalsprekers van het Nederlands inzake de plaatsing van VzC’s in een
Nederlandse bijzin?
4. Wanneer wordt de standaardvolgorde tijd < plaats < wijze gerespecteerd en wanneer
niet?

Uit het onderzoek blijkt dat de drie bepalingen in het algemeen het vaakst in het middenveld staan,
of ze nu kort of lang zijn. Het middenveld blijkt hier met andere woorden de basispositie te zijn voor
voorzetselconstituenten. Voor tijdsbepalingen is de voorkeur voor middenveldpositie het sterkst
(88,3%), vooral wanneer de bepaling kort is (95,3%). Toch staat ook een lange tijdsbepaling, tegen
het complexiteitsprincipe in, erg vaak in het middenveld (81,1%).

Voor plaats- en wijzebepalingen is de voorkeur voor middenveldpositie iets kleiner (64,4% en
66,4%). Vooral korte bepalingen van plaats (73,8%) en wijze (81,8%) staan vaak in de tang. Lange
plaats- en wijzebepalingen vertonen geen sterke voorkeur voor het midden- of achterveld
(respectievelijk 55,1% en 51,2% middenveldpositie).
Volgens de ANS (1997) verwachten we korte VzC’s in het middenveld. Wanneer een zin twee
bepalingen bevatte, plaatsten twee op de drie participanten (66,3%) beide VzC’s in de tang. De
volgorde tijd < plaats < wijze wordt in dat geval ook meestal gerespecteerd, al gebruiken veel
participanten ook andere volgordes.

Ook een korte en een lange VzC staan meestal in de tang. Vooral lange tijdsbepalingen behouden
dan hun sterke voorkeur voor middenveldpositie. Wanneer de korte VzC een tijdsbepaling is, staat
de lange VzC (van plaats of wijze) meestal in het achterveld. Een lange plaatsbepaling in combinatie
met een korte wijzebepaling komt ook erg vaak in het achterveld terecht. Omgekeerd was dat niet
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het geval (dat was echter onder invloed van het inherentieprincipe). Vooral de semantische status
van de VzC’s en het inherentieprincipe bepalen of een lange VzC al dan niet in extrapositie staat.
In zin 11 kwam de korte wijzebepaling bijvoorbeeld dubbel zo vaak in het achterveld terecht dan de
lange tijdsbepaling. Daarenboven oefent het complexiteitsprincipe slechts een beperkte invloed uit
op de plaatsingsvoorkeuren van de Franstaligen.

Twee lange bepalingen staan in één op de drie zinnen (34,8%) allebei in de tang. Meestal staan beide
bepalingen ongeveer even vaak in extrapositie, ongeacht de semantische status van de VzC. Enkel
in de zin met een lange tijds- en plaatsbepaling staat de plaatsbepaling beduidend vaker in
extrapositie (namelijk negen keer vaker).
Wanneer er drie korte VzC’s in een zin staan, bevinden die zich in bijna de helft van de gevallen
allemaal in het middenveld. In de andere gevallen komen er, op enkele uitzonderingen na, twee
VzC’s in de tang en één in extrapositie. Bij drie lange bepalingen zoeken de meeste participanten
naar een evenwicht in de zin. Toch plaatst bijna één op de vier participanten (24,4%) alle bepalingen
in dat geval in de tang. De anderen plaatsten twee VzC’s in het middenveld en één in het achterveld.
Vooral de bepaling van wijze kwam (conform de semantiek) na de tweede pool terecht.

Wanneer er twee korte en een lange VzC in de zin staan, komen er in de meeste gevallen twee in
het middenveld terecht en één in het achterveld. In 99% van de gevallen staat de lange bepaling niet
als enige in het middenveld staat. De voorkeur van de participanten gaar er naar uit om het achterveld
wat zwaarder te maken. Een lange bepaling en een korte bepaling staan namelijk vaker samen in het
achterveld dan in het middenveld. De semantische status oefent daarbij geen invloed uit.

In een zin met twee lange bepalingen en een korte, blijft het achterveld in 74,1% van de gevallen
leeg. Wanneer de participanten wél een evenwicht nastreven, staat er meestal één lange VzC in het
achterveld. De semantiek had invloed op de bepaling die in het achterveld stond (cf. wijze sneller
dan plaats en plaats sneller dan tijd). Enkel in de laatste zin klopt dat niet: daar staat de bepaling van
plaats vaker in extrapositie dan die van wijze, maar dat is onder invloed van het
complexiteitsprincipe.
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Wanneer er drie bepalingen in een zin stonden, kwamen die in sommige gevallen allemaal in het
achterveld terecht. Het achterveld kan in het Nederlands dan wel iets zwaarder zijn – Willems (2017)
toont namelijk aan dat het achterveld gemiddeld meer woorden bevat dan het middenveld – maar
het achterveld kan niet eindeloos opgevuld worden. Volgens Geens (2019) bevat het achterveld
maximaal twee constituenten.

De plaatsingsvoorkeuren van de taalkundigen en de niet-taalkundigen zijn nagenoeg identiek.
Bijgevolg bestaat er geen significant verschil tussen beide groepen. Dat sluit aan bij recent
verkennend onderzoek (Van Leemput 2021). De verschillen tussen Franstaligen en taalkundigen
blijven ook relatief beperkt, behalve voor de positie van plaatsbepalingen. Daar is het verschil erg
groot en dat zorgt er ook meteen voor dat de plaatsingsvoorkeuren van Franstaligen en taalkundigen
significant van elkaar verschillen. Taalkundigen en niet-taalkundigen zetten de plaatsbepaling dan
weer exact even vaak in het middenveld (allebei 54,6%). Aangezien de resultaten van beide groepen
moedertaalsprekers zo dicht bij elkaar aanleunen, is ook het verschil tussen de Franstaligen en de
niet-taalkundigen sterk significant.

Verder vullen Franstaligen de tang veel sterker op dan moedertaalsprekers. Dat strookt niet met de
hypotheses uit hoofdstuk 3. De plaatsingsvoorkeuren van Franstaligen voor korte VzC’s verschillen
duidelijk minder met de moedertaalsprekers dan die voor de lange VzC’s. Dat is een gevolg van de
tangoverspanning bij de Franstaligen. Zij plaatsten te veel elementen in het middenveld, zowel korte
als lange zinsdelen. De moedertaalsprekers plaatsten lange bepalingen veel sneller in het achterveld
(cf. complexiteitsprincipe).
In zinnen met twee VzC’s komt tijd meestal voor plaats en plaats voor wijze (tijd komt bijgevolg
ook voor wijze). Afwijkende volgordes ontstaan doorgaans onder invloed van het
complexiteitsprincipe. Lange zinsdelen kunnen zo zorgen voor een andere volgorde van de
bepalingen, ook als dat tegen de semantiek ingaat.
In zinnen met drie VzC’s komen de volgordes tijd < plaats < wijze en tijd < wijze < plaats erg
frequent voor. Die laatste komt het vaakst voor, in 42,3% van de gevallen, ook al ligt dat niet in lijn
met de verwachtingen. Dat heeft enerzijds te maken met de lengte van de constituenten en anderzijds
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met het feit dat wijzebepalingen in het Frans vaak voor plaatsbepalingen staan. In de bijkomende
vragen (zie bijlage 2) gaven enkele moedertaalsprekers ook aan dat ze dachten dat de volgorde tijd
< wijze < plaats de standaardvolgorde is voor het Nederlands. Soms is er ook geen duidelijke
verklaring waarom participanten een bepaalde volgorde verkiezen. De keuze berust immers deels
op persoonlijke voorkeur.

6.2 Mogelijkheden tot vervolgonderzoek
Om dit onderzoek verder uit te breiden, is het aangewezen om nog meer zinnen te gebruiken. In
deze masterproef gebruikten we twintig verschillende combinaties vertrekkende van de
bijwoordelijke bepalingen van tijd, plaats en wijze in combinatie met lengte. Dat heeft tot gevolg
dat er maar één zin drie lange VzC’s bevatte en één zin drie korte VzC’s. De volledige dataset was
relatief groot (1800 zinnen), maar de resultaten per zin zijn gebaseerd op een veel kleinere dataset.
Om een relevanter besluit te trekken, is dus zeker nog verder onderzoek nodig. Verder bouwden de
participanten de zinnen op met zinsdelen die ze niet zelf mochten kiezen. Sommige participanten
zullen bepaalde zinnen nooit in spontaan taalgebruik vormen of gebruiken. Met minder ‘artificiële’
zinnen zien de resultaten er mogelijk wat anders uit. Een mogelijkheid is om participanten de zinnen
uit een andere taal te laten vertalen, zoals in de studie van Dhondt (2020). Het nadeel daarbij is dat
er een grote kans bestaat dat de participanten niet alle zinsdelen op een correcte manier zullen
vertalen. De Nederlandse zinnen moeten namelijk steeds twee of drie VzC’s bevatten.

Ook is het raadzaam om in vervolgstudies context te bieden aan de participanten. Dat is bijvoorbeeld
belangrijk in zin 12 (‘De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer’).
Het is belangrijk om te weten of de trainer zijn aanwijzingen gaf vóór de wedstrijd of tijdens de
eerste 45 minuten van die wedstrijd. In dat laatste geval zal de bepaling van wijze veel sneller vóór
die van tijd terechtkomen.
Verder kan een onderzoek met Inputlog of eye-tracking interessant zijn om te zien hoe
taalgebruikers de opdracht aanpakken, welke zinsdelen ze nog verplaatsen en waarover ze het meest
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twijfelen. Zo kunnen we ook nagaan of de participanten effectief actief op zoek gaan naar een
‘ideale’ woordvolgorde.

Overigens is het raadzaam om de zinnen in toekomstige studies in verschillende volgordes te
plaatsen. In dit onderzoek werden enkel de zinsdélen in verschillende volgordes aangeboden. Dat
zorgde voor relevantere resultaten aangezien bepaalde zinsdelen zo minder in het oog sprongen.
Veel participanten gaven echter aan dat ze aan het einde van het onderzoek minder geconcentreerd
waren. Dat kan de resultaten beïnvloed hebben. Wanneer iedere participant de zinnen in een andere
volgorde krijgt, kunnen we dat probleem verhelpen. In een ideaal geval krijgt iedere participant
zowel de zinnen als de zinsdelen in een unieke volgorde.

Tot slot kan er nu voor vervolgonderzoek ingeschat worden hoeveel tijd de participanten ongeveer
nodig zullen hebben, namelijk 26 minuten.

103

104

REFERENTIELIJST
Coussé, E. (2003), Volgordevariatie en herinterpretatie van de tweeledige werkwoordelijke
eindgroep in de bijzin. Taal en Tongval 55, 138-156.
Coussé, E. (2009). Focus, complexiteit en extrapositie. Over de veranderende woordvolgorde in
het Nederlands. Neerlandistiek.Nl, 09(4), 1–32.
De Sutter, G., Speelman, D., Geeraert, D. (2005). Regionale en stilistische effecten op de
woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen. Nederlandse Taalkunde, 10(2), 97-128.
De Vries, M. (2011). Extrapositie. Nederlandse Taalkunde, 16(3), 273-295.
Dhondt, M. (2020). De tangconstructie in het Duits en het Nederlands: een vergelijkende studie
(een experimenteel onderzoek naar grammaticale woordvolgordevariatie in de Duitse en
Nederlandse bijzin). Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad van master in
de meertalige communicatie. Universiteit Gent.
Geens, R. (2019). Tekstrevisie.
Godin, P. (1979). Aspecten van de woordvolgorde in hoofd- en bijzin: een syntaktische,
semantische en functionele benadering. Proefschrift tot het behalen van de graad van
Doctor. Universiteit Leuven.
Grevisse, M., & Goosse, A. (1995). Nouvelle grammaire française. 3e éd. Bruxelles: De Boeck.
Haeseryn, W. et al. (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Deurne, België: WKB nv
Wolters Plantyn.
Hoeksema, J. (2014). De plaats van het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde, 19, 221244.
Renkema, J. (2020). Schrijfwijzer. Zesde editie. Amsterdam, Nederland: Boom.
Taeldeman, J. (2005). Variatie (o.a. NOORD vs. ZUID) in vijf grammaticale variabelen. In: P.
Hilligsmann, G. Janssens & J. Vromans (2005). Woord voor woord, Zin voor zin. Liber
Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent: KANTL, 357-374.
Van Belle, W., Lamiroy, B., & Van Langendonck, W. (2003). Nederlandse grammatica voor
Franstaligen. Leuven: KUL. Departement linguistiek.
Vandeweghe, W. (2013). Grammatica van de Nederlandse zin. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

105

Van Leemput, Y. (2021). De ‘ideale’ woordvolgorde in de Nederlandse bijzin. Bachelorproef
voorgelegd voor het behalen van de graad van Bachelor in de Toegepaste Taalkunde.
Universiteit Gent.
Verhagen, A. (1998). Een omkering van volgorde? Nederlandse Taalkunde, 3(3), 224-236.
Vlugter, B., Sleeman, P., & Verheugd, E. (2012). Grammaire plus: praktische grammatica van het
Frans. Bussum: Coutinho.
Willems, A. (2017). Uit Het Veld Geslagen : Een Corpusgebaseerd Multivariaat Onderzoek Naar
De Positie Van Voorzetselconstituenten in De Nederlandse Journalistieke Bijzin.
Proefschrift tot het behalen van de graad van Doctor. Universiteit Gent.
Verhagen, A. (1998). Een omkering van volgorde? Nederlandse Taalkunde, 3(3), 224-236.
Zwart, J.W. (2011). The syntax of Dutch. Cambridge: Cambridge University Press.

106

APPENDIX
Bijlage 1: zinnen van de participanten

Zin 1

Franstaligen

De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei na vandaag zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei zal grazen na vandaag.
De oude veeboer bevestigd dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag in de wei nooit meer zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei zal grazen na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.

1

De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.

Taalkundige moedertaalsprekers

De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe in de wei na vandaag nooit meer zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.

2

De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei zal grazen na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer zal grazen in de wei na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer zal grazen in de wei na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer zal grazen in de wei na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.

3

De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
De oude veeboer bevestigt dat na vandaag de koe nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei zal grazen na vandaag.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in de wei zal grazen.
De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.

4

Zin 2

Franstaligen
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
5

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

Taalkundige moedertaalsprekers
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

6

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

7

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij zal werken in Parijs vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij zal werken in Parijs vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij zal werken in Parijs vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij zal werken in Parijs vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.

8

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij in Parijs zal werken vanaf de
eerste zondag van de maand maart.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

9

De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart zal werken in Parijs.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.
De minister van Volksgezondheid vertelde zijn vrouw dat hij vanaf de eerste zondag van de
maand maart in Parijs zal werken.

10

Zin 3

Franstaligen
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht de foute kant opgaan.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht de foute kant opgaan.
In de krant las ik dat sinds zondag de coronacijfers in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht de foute kant opgaan.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht de foute kant opgaan.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag de foute kant opgaan in de Nederlandse
provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag de foute kant opgaan in de Nederlandse
provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag de foute kant opgaan in de Nederlandse
provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag de foute kant opgaan in de Nederlandse
provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag in de Nederlandse provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht de foute kant opgaan.
In de krant las ik dat de coronacijfers sinds zondag in de Nederlandse provincies Gelderland,
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Zin 4

Franstaligen
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Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 op de schaatsbaan
van de Olympische Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 op de schaatsbaan
van de Olympische Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 op de schaatsbaan
van de Olympische Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op de schaatsbaan van de Olympische
Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen op vrijdag 11 februari 2022.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 op de schaatsbaan
van de Olympische Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking
Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen medaille wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet een bronzen medaille wist te behalen op de
schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking op vrijdag 11 februari 2022.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet een bronzen medaille wist te behalen op de
schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking op vrijdag 11 februari 2022.
Het was voorpaginanieuws dat Hanna Desmet op vrijdag 11 februari 2022 op de schaatsbaan
van de Olympische Winterspelen in Peking een bronzen medaille wist te behalen.
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Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking wist te behalen.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet een bronzen medaille wist te behalen op de
schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking op vrijdag 11 februari 2022.
Het was voorpaginanieuws dat Hanne Desmet op vrijdag 11 februari 2022 een bronzen
medaille wist te behalen op de schaatsbaan van de Olympische Winterspelen in Peking.
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Zin 5

Franstaligen
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood aan het raam een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
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Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom met potlood aan het
raam zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood aan het raam een
boom zat te tekenen.

Taalkundige moedertaalsprekers
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
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Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom zat te tekenen met
potlood aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
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Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
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Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een
boom zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te
tekenen aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te
tekenen met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te tekenen
aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom zat te tekenen
met potlood.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te tekenen
aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een boom
zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een boom
zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een boom
zat te tekenen.
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Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam met potlood een boom
zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man met potlood een boom zat te tekenen
aan het raam.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man aan het raam een boom met
potlood zat te tekenen.
Verschillende verpleegkundigen zagen dat de bejaarde man een boom zat te tekenen aan het raam
met potlood.
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Zin 6

Franstaligen
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij stond te wachten naast de deur met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
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De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij stond te wachten naast de deur met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.

Taalkundige moedertaalsprekers
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
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De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
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De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij stond te wachten met gekruiste armen en
opgeheven hoofd naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.

32

De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij stond te wachten met gekruiste armen en
opgeheven hoofd naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij stond te wachten naast de deur met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur met gekruiste armen en
opgeheven hoofd stond te wachten.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
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De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
stond te wachten naast de deur.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij naast de deur stond te wachten met gekruiste
armen en opgeheven hoofd.
De beklaagde liet aan de telefoon weten dat hij met gekruiste armen en opgeheven hoofd
naast de deur stond te wachten.
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Zin 7

Franstaligen
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
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Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.

Taalkundige moedertaalsprekers
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
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Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
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Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
zal aanmeren per boot.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
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Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij zal aanmeren per boot in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot in de grootste zeehaven van België en
omstreken zal aanmeren.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij zal aanmeren per boot in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
zal aanmeren per boot.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
zal aanmeren per boot.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
per boot zal aanmeren.
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Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij zal aanmeren per boot in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij in de grootste zeehaven van België en omstreken
zal aanmeren per boot.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
Filmregisseur Quentin Tarantino zei dat hij per boot zal aanmeren in de grootste zeehaven van
België en omstreken.
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Zin 8

Franstaligen
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite met een tegenzin die met de seconde groter werd
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
met een tegenzin die met de seconde groter werd moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
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Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite met een tegenzin die met de seconde groter werd
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite met een tegenzin die met de seconde groter werd
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot moest.

Taalkundige moedertaalsprekers
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
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Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
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Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
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Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
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Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze op visite moest bij de ouders en grootouders van haar
echtgenoot met een tegenzin die met de seconde groter werd.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd op visite
moest bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze met een tegenzin die met de seconde groter werd bij de
ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite moest.
Mevrouw Goossens vertelde dat ze bij de ouders en grootouders van haar echtgenoot op visite
moest met een tegenzin die met de seconde groter werd.
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Zin 9

Franstaligen
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
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Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.

Taalkundige moedertaalsprekers

Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
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Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw heeft bezocht in
het geheim.
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Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim in het weekend de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
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Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het geheim heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim in het weekend de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw heeft bezocht in het
weekend.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
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Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend de vrouw in het geheim
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim de vrouw in het weekend
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het weekend in het geheim de vrouw
heeft bezocht.
Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij in het geheim in het weekend de vrouw
heeft bezocht.
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Zin 10

Franstaligen
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
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Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.

Taalkundige moedertaalsprekers
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
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Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
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Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
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Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij op een manier waarop later nog een heleboel kritiek zou komen
met Pinksteren kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
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Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren op een manier waarop later nog een heleboel
kritiek zou komen kwam aanhollen.
Jan zat er erg over in dat hij met Pinksteren kwam aanhollen op een manier waarop later nog
een heleboel kritiek zou komen.
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Zin 11

Franstaligen
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze met een schaar tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar
de Duitse hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar tijdens de
hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar tijdens de
hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
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De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.

Taalkundige moedertaalsprekers
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
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De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn met een schaar de elastieken van hun mondmaskers doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers tijdens de hectische
treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.

61

De toeristen verklaarden dat ze met een schaar de elastieken van hun mondmaskers
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze met een schaar de elastieken van hun mondmaskers
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn met een schaar de elastieken van hun mondmaskers doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers met een schaar tijdens de
hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn doorknipten.
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De toeristen verklaarden dat ze met een schaar de elastieken van hun mondmaskers
doorknipten tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn ze de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
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De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een schaar.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse
hoofdstad Berlijn de elastieken van hun mondmaskers met een schaar doorknipten.
De toeristen verklaarden dat ze de elastieken van hun mondmaskers doorknipten met een
schaar tijdens de hectische treinrit van Mechelen naar de Duitse hoofdstad Berlijn.
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Zin 12

Franstaligen
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de
trainer in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij driemaal in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de
trainer in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje wist te scoren.
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De spits verklaarde dat hij driemaal in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij driemaal aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de
trainer in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje wist te scoren.

Taalkundige moedertaalsprekers
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
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De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij driemaal in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer in de
eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
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De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer in de
eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede
aanwijzingen van de trainer in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen
Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer in de
eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
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De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende
wedstrijd tegen Spanje aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer in de
eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende
wedstrijd tegen Spanje aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede
aanwijzingen van de trainer in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen
Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
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De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer in de
eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje driemaal wist te scoren.
De spits verklaarde dat hij aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer
driemaal wist te scoren in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje.
De spits verklaarde dat hij in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd tegen Spanje
driemaal wist te scoren aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer.
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Zin 13

Franstaligen
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik een slaatje met mes en vork in Parijs na de middag zal eten.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik een slaatje met mes en vork na de middag zal eten in Parijs.
Ik zie hem dat ik na de middag met mes en vork in parijs een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten met mes en vork in Parijs.
Ik zei hem dat ik een slaatje met mes en vork na de middag in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik een slaatje met mes en vork na de middag zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik een slaatje na de middag met mes en vork in Parijs zal eten.
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Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.

Taalkundige moedertaalsprekers
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten met mes en vork in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag met mes en vork een slaatje zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag met mes en vork een slaatje zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik in Parijs met mes en vork een slaatje zal eten na de middag.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje in Parijs zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten met mes en vork in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag met mes en vork een slaatje zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs met mes en vork een slaatje zal eten.
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Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag met mes en vork een slaatje zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten in Parijs met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten in Parijs met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik in parijs na de middag een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork in Parijs zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje met mes en vork zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag met mes en vork een slaatje zal eten in Parijs.
Ik zei hem dat ik na de middag een slaatje zal eten in Parijs met mes en vork.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
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Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag een slaatje met mes en vork zal eten.
Ik zei hem dat ik in Parijs na de middag met mes en vork een slaatje zal eten.
Ik zei hem dat ik na de middag in Parijs een slaatje zal eten met mes en vork.
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Zin 14

Franstaligen
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge tijdens het uiterst
zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok
door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok tijdens het
uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
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De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge tijdens het uiterst
zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak trok.
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De burgemeester beweerde dat hij de aandacht tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van
een belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok
door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok tijdens het
uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge tijdens het uiterst
zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.

Taalkundige moedertaalsprekers
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
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De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok tijdens
het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid tijdens het uiterst
zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok tijdens het
uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht
trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
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De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge tijdens het
uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht trok in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
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De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge de aandacht trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid tijdens
het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen
van een belangrijke toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in
het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok tijdens
het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht
trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door middel van zijn
opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak door middel
van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht
door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid trok.
De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak door middel
van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok.
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De burgemeester beweerde dat hij in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad
Brugge tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak de aandacht
trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid
de aandacht trok tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door middel van zijn
opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het
historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het historisch
stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak de aandacht in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
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De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge door middel van zijn
opvallend en onvergetelijk stemgeluid de aandacht trok.
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de aandacht trok door
middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid.
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Zin 15

Franstaligen
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken na hun weerzien de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
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Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn met haar hoofd helemaal in de wolken in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto ging halen de wijn met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken ging halen
in de auto.

Taalkundige moedertaalsprekers

Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
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Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn met haar hoofd helemaal in de wolken ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn met haar hoofd helemaal in de wolken ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in de wolken na
hun weerzien.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken na hun weerzien de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken na hun weerzien de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken na hun weerzien de wijn ging halen
in de auto.
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Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto ging halen na
hun weerzien.
Mijn zus zei dat ze de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken na
hun weerzien.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
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Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken na
hun weerzien.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen in de auto na
hun weerzien.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze met haar hoofd helemaal in de wolken na hun weerzien de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
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Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn in de auto
ging halen.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien met haar hoofd helemaal in de wolken de wijn ging halen
in de auto.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien in de auto de wijn ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn in de auto ging halen met haar hoofd helemaal in
de wolken.
Mijn zus zei dat ze na hun weerzien de wijn ging halen in de auto met haar hoofd helemaal in
de wolken.
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Zin 16

Franstaligen
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth op de dag van het overlijden van de populaire prinses
Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
89

In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth op de dag van het overlijden van de populaire prinses
Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte.
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In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth in Schotland verwerkte.

Taalkundige moedertaalsprekers
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland zijn verdriet op de dag van het
overlijden van de populaire prinses Diana verwerkte met de hulp van de immer sympathieke
en ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland zijn verdriet verwerkte op de dag van
het overlijden van de populaire prinses Diana.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
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In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen
Elizabeth zijn verdriet verwerkte in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen
Elizabeth in Schotland zijn verdriet verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet verwerkte op de dag van het
overlijden van de populaire prinses Diana in Schotland met de hulp van de immer
sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen
Elizabeth zijn verdriet in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
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In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
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In veel kranten kon je lezen dat in Schotland prins William op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William zijn verdriet verwerkte op de dag van het
overlijden van de populaire prinses Diana met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen
Elizabeth zijn verdriet in Schotland verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland zijn verdriet verwerkte met de
hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth op de dag van
het overlijden van de populaire prinses Diana.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William in Schotland op de dag van het overlijden van
de populaire prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
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In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen
Elizabeth zijn verdriet verwerkte in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth zijn verdriet verwerkte.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland zijn verdriet verwerkte op de dag van
het overlijden van de populaire prinses Diana.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland zijn verdriet verwerkte op de dag van
het overlijden van de populaire prinses Diana.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth zijn verdriet op de dag van het overlijden van de
populaire prinses Diana verwerkte in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
prins William zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth op de dag van het overlijden van de populaire prinses
Diane zijn verdriet verwerkte in schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet in Schotland verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana in Schotland zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte in Schotland met de hulp van de immer sympathieke en
ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth.
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In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet verwerkte met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds
zeer bescheiden Queen Elizabeth in Schotland.
In veel kranten kon je lezen dat prins William op de dag van het overlijden van de populaire
prinses Diana zijn verdriet met de hulp van de immer sympathieke en ook steeds zeer
bescheiden Queen Elizabeth verwerkte in Schotland.
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Zin 17

Franstaligen
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas de betogers uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel de betogers uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team met traangas de betogers uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat de betogers zijn team tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat de betogers zijn team tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat de betogers tijdens de massale opkomst tegen de op
dit moment geldende coronamaatregelen zijn team met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel uit elkaar dreef met
traangas tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
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De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat de betogers zijn team tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel de betogers uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas de betogers uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team met traangas de betogers uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat de betogers zijn team tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas in Brussel uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment
geldende coronamaatregelen zijn team dat betogers met traangas in Brussel uit elkaar dreef.

Taalkundige moedertaalsprekers
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel de betogers met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
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De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel met traangas uit
elkaar dreef tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team in Brussel tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen de betogers met traangas uit elkaar
dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel met traangas uit
elkaar dreef tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers uit elkaar dreef met traangas in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team in Brussel tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen de betogers met traangas uit elkaar
dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel met traangas uit
elkaar dreef tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
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De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef in
Brussel tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment
geldende coronamaatregelen zijn team de betogers in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen uit elkaar dreef in Brussel met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers met traangas uit elkaar dreef in Brussel.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team in Brussel tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen de betogers uit elkaar dreef met
traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment
geldende coronamaatregelen in Brussel zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
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De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel uit elkaar dreef met
traangas tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team in Brussel de betogers met traangas uit
elkaar dreef tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers in Brussel uit elkaar dreef met traangas.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers in Brussel tijdens de massale
opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas uit elkaar dreef in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment
geldende coronamaatregelen in Brussel zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen de betogers met traangas uit elkaar dreef in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team in Brussel tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen de betogers met traangas uit elkaar
dreef.

101

De korpschef verklaart aan de media dat tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment
geldende coronamaatregelen in Brussel zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers tijdens de massale opkomst
tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen met traangas uit elkaar dreef in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers uit elkaar dreef met traangas
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team tijdens de massale opkomst tegen de op dit
moment geldende coronamaatregelen in Brussel de betogers met traangas uit elkaar dreef.
De korpschef verklaart aan de media dat zijn team de betogers met traangas uit elkaar dreef
tijdens de massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen in Brussel.
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Zin 18

Franstaligen
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
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Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage stond te voetballen zonder jas.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage tijdens een regenbui die
verderop een rivier liet overstromen zonder jas stond te voetballen.

Taalkundige moedertaalsprekers
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
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Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
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Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen zonder jas
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage stond te voetballen zonder jas.
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Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen zonder jas
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij stond te voetballen zonder jas tegen de pas geverfde muur van de garage
tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen.
Mijn broer zei dat hij zonder jas tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen
tegen de pas geverfde muur van de garage stond te voetballen.

107

Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen tegen de
pas geverfde muur van de garage zonder jas stond te voetballen.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen zonder jas
stond te voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage.
Mijn broer zei dat hij tijdens een regenbui die verderop een rivier liet overstromen stond te
voetballen tegen de pas geverfde muur van de garage zonder jas.
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Zin 19

Franstaligen
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme in een van de vele sportscholen
van Basic-Fit wil fitnessen vanaf nu.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de deel sportscholen van basic-fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme wil fitnessen in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit vanaf nu.
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Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme wil fitnessen in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit vanaf nu.

Taalkundige moedertaalsprekers
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
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Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit wil fitnessen met enthousiasme.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
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Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers

Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme in een van de vele sportscholen
van Basic-Fit wil fitnessen vanaf nu.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme in een van de vele sportscholen
van Basic-Fit wil fitnessen vanaf nu.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
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Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu wil fitnessen met enthousiasme in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij met enthousiasme in een van de vele sportscholen
van Basic-Fit wil fitnessen vanaf nu.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
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Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme in een van de vele
sportscholen van Basic-Fit wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu in een van de vele sportscholen van BasicFit met enthousiasme wil fitnessen.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
Een van mijn vrienden vertelde me dat hij vanaf nu met enthousiasme wil fitnessen in een van
de vele sportscholen van Basic-Fit.
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Zin 20

Franstaligen
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij na hun ruzie haar op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij na hun ruzie haar nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
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Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier na hun
ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij na hun ruzie haar op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij nogmaals haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij nogmaals haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
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Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.

Taalkundige moedertaalsprekers
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na een ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
117

Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier
heeft bedot na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had)
na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
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Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
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Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk
vooraf bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier nogmaals
heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) na hun ruzie.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
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Hij vertelde fier dat hij haar in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had)
op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier nogmaals heeft bedot na hun ruzie.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier nogmaals heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had)
na hun ruzie nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na een ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier heeft bedot.
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Hij vertelde fier dat hij na hun ruzie haar op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken had) nogmaals heeft
bedot.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning
(waar hij eigenlijk niets te zoeken had) op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals in haar ouderlijke woning (waar hij
eigenlijk niets te zoeken had) heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier.
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie nogmaals op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde
manier nogmaals heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
Hij vertelde fier dat hij haar na hun ruzie in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te
zoeken had) nogmaals heeft bedot op een erg sluwe en duidelijk vooraf bepaalde manier.
Hij vertelde fier dat hij haar nogmaals na hun ruzie op een erg sluwe en duidelijk vooraf
bepaalde manier heeft bedot in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets te zoeken
had).
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Bijlage 2: vragen aan het einde van de test

Aan welke zin heb je de meeste tijd besteed/ Welke zin was de lastigste? Waarom?

Franstaligen
-

-

-
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De laatste door het aantal zinsdelen.
De 4de zin, omdat de datum een beetje moeilijk te verplaatsen was.
Zin 16 en 18, ik wist niet waar ik het werkwoord moest plaatsen. Zin 4, ik wist niet
wat te doen met de datum.
Zin 14
Zinnen met meer dan vijf elementen.
De zinnen met vele bepalingen waren de lastigste omdat ik Franstalig ben dus, het is
niet evident om te weten welke volgorde beter klinkt.
Aan de de 13de zin. Ik voel dat het beter is als “met mes en vork” na “een slaatje”
geplaatst wordt, maar ik heb geleerd dat manier zinsdelen na tijd zinsdelen komen. Ik
heb toch mijn instinct gevolgd en ik heb “met mes en vork” na “een slaatje” geplaatst.
Zin 8
Zin 10 omdat er een tweede werkwoord in staat. Ik twijfelde ook over de “nogmaals”.
De laatste
De laatste zin omdat ze langer was en omdat ze meer reflexie vereiste
Ik wist niet waar ik het woord “nogmaals” moest zetten in zin nummer 12.
10 + 20
Laatste, omdat je toch goed moest nadenken hoe de zin te doen kloppen.
NVT
19 je kan verschillende posities gebruiken en veranderen en nog steeds een
nederlandse zin maken
20 mijn concentratie was minder
Zin 4
De laatste zin, 20
16.
Zin 20
/
17. Ik wist niet zo goed waar ik “in Brussel” ging plaatsen.
zin 4
De laatste want ik heb de regels die ik ken gebruikt maar het klinkt niet zo natuurlijk
voor mij maar het is misschien gewoon omdat ik niet echt mijn regels kent. Hoe meer
zinsdelen zijn er, hoe moeilijker is het volgens mij.
18
De 20ste omdat ik niet zeker was op de plaats van “nogmaals”.
Zinnen met veel woorden
Nr. 16
Zin 12 door de driemaal
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Zin 15: het zinsdeel “met haar hoofd helemaal in de wolken” kon ik moeilijk plaatsen.
5, 16 en 20: Ik heb langer nagedacht over deze zinnen omdat het ritme en de volgorde
van de bijwoordelijke bepalingen heel vreemd aanvoelde.
16. Ik vond het intuïtief het moeilijkste om de zin vlot te schikken zonder een al te
grote tangconstructie te maken.
Weet niet precies welke, maar de zinnen met de meeste bijwoordelijke bepalingen
waren het lastigst omdat het soms moeilijk is om snel te weten wat het belangrijkst is.
Zin 15
Waarom? → Veel bepalingen waardoor de zin zwaarder werd. Ik vind dat de zin nog
steeds niet zo natuurlijk klinkt.
15 ->Bij deze vond ik het moeilijk omdat er veel betekenisverschil kan zijn
afhankelijk waar de ‘in de auto’ staat: de wijn lag in de auto, ze ging de wijn halen met
de auto, hun weerzien was in de auto
Zin 12 was het lastigste, omdat ik niet wist op welk zinsdeel het meeste nadruk moest
liggen.
Zin 4, ik was aan het twijfelen welk zinsdeel startend met “op” ik eerst zou zetten.
Zin 17 vond ik lastig. Ik struikelde telkens weer over het volgende zinsdeel: ‘tijdens de
massale opkomst tegen de op dit moment geldende coronamaatregelen’. Zin 20 was
ook wel wat lastiger door het aantal zinsdelen en de haakjes in de zin.
5. Ik wist niet goed waar ik de ‘met potlood’ moest zetten
Zin 16 klinkt/klonk niet echt logisch in mijn hoofd
Zin 14 is vrij lang en daardoor moeilijk goed te ordenen
Zin 10 is inhoudelijk vrij raar
Zin 4 bevatte erg veel bepalingen waarvan het moeilijk was om vast te leggen in welke
volgorde ze moesten komen
8, omdat het werkwoord niet aan het einde komt.
15. Het was moeilijk om ‘met haar hoofd in de wolken’ op een logische plaats te
krijgen, omdat dat zinsdeel aansluit bij ‘ze’ terwijl al andere elementen in de zin
worden vermeld zoals ‘ging halen’.
Niet echt een specifieke zin, maar voornamelijk degene waarin de bepalingen lang
waren. Waarom: omdat het moeilijk te bepalen is welke je al dan niet binnen de tang
zet.
17 ofzo? Ik wist niet goed hoe ik het best de VzC’en en bepalingen zou plaatsen.
Zin 14, omdat ik vond dat meerdere zinsdelen op verschillende plekken geplaatst
konden worden.
Weet ik niet meer.
Zin 8: ik weet niet goed wat ik moet doen met het zinsdeel 'met een tegenzin die met
de seconde groter werd'
Zin 12: twee lange zinsdelen 'in de eerste 45 minuten van de beslissende wedstrijd
tegen Spanje' en 'aan de hand van de vele goede aanwijzingen van de trainer'
Zin 13: ik weet niet goed waar ik de plaatsbepaling 'in Parijs' moet zetten: in het
midden van de zin of achteraan
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Zin 15: de context van de zin is me niet helemaal duidelijk: is ze met haar hoofd in de
wolken DOOR hun weerzien? Of is ze met haar hoofd in de wolken door iets anders
en gaat ze gewoon iets halen uit de auto na hun weerzien?
Zin 20: ik vind de zin ingewikkeld en snap hem niet zo goed.
Zin 20/ zin 8: Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn is het afwegen tussen
verstaanbaarheid en de afstand tussen de delen van de werkwoordelijke groep niet te
groot te maken. Hangt ook af van waar je de nadruk wil op leggen. (zin 13)
Zin 8
Zin 8
Zin 15. Omdat ik in de war ben door “in de auto”. Ik dacht eerder dat ze wijn zou
halen “met de auto”, maar nu heb ik de zin zo geschreven: “na het weerzien in de
auto”. Ik wist anders niet waar “in de auto” in die zin paste.
Zin 18: ik kreeg de bepalingen niet in de juiste volgorde
Ik vond alle zinnen aan elkaar gewaagd, maar zin 14 en 16 vond ik het moeilijkst,
omdat er in één zin wel heel veel informatie wordt gegeven.
Zin 20: met de meeste zinsdelen.
Ik heb niet echt problemen gehad met de zinnen
Eigenlijk veel zinnen want de betekenis verandert soms als je een andere volgorde
kiest. Bv. bij zin 9 moet je weten of het belangrijker is dat het in het weekend is of dat
het in het geheim is.
Zin 15 vond ik de moeilijkste, omdat ik niet meteen een verband zag tussen ‘wijn
halen’ en ‘met je hoofd in de wolken zijn’.
De laatste omdat die heel lang is en mijn concentratie ook al weg was.
Zin 14. Ik weet dat de normale volgorde van bijwoordelijke bepalingen tijd – manier –
plaats is, maar hier klonk die ‘plaats’ op het einde van de zin niet goed. De betekenis
van de zin veranderde erdoor.
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Zin 16 en 17 omdat ik teveel twijfelde op welke plaats de plaatsnamen moesten
komen.
Zin 14 omwille van de vele bijwoorden en in zin 16 leek de “in Schotland” nergens
goed te staan.
Zin 20 – heb het gevoel dat er iets niets klopt
Zin 14 doordat de delen zolang waren.
de laatste, de langste
Zin 19: ik wist niet waar ik ‘met enthousiasme’ moest plaatsen.
20
nr 14
16
16! Het heeft hele lastige zinsdelen die in allerlei volgordes kunnen staan.
18: ”zijn jas” kan op verschillende plaatsen staan
Zin 13. Het klonk voor mij niet als een hele logische zin. Ik ben geen taalkundige
maar er zitten vrij veel details in de zin (als dat logisch klinkt)
De burgemeester beweerde dat hij tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een
belangrijke toespraak in het historisch stadscentrum van de pittoreske stad Brugge de

-

-

aandacht trok door middel van zijn opvallend en onvergetelijk stemgeluid. Blok 3 en 4
‘klinken’ voor mij raar (ik krijg ze niet juist geplaatst)
Zin 15, ik wist eerst niet goed waar ik ‘in de auto’ moest plaatsen.
Vooral nummer 19. Ik wou hem met enthousiasme laten vertellen en niet fitnessen.
De hele lange zinnen, omdat je verschillende volgordes kan aannemen.
15 – getwijfeld of het stukje “met haar hoofd in de wolken” wel als laatste in de zin
kan staan.
14: verschillende interpretaties mogelijk
zin 20: dacht telkens dat de betekenis van de zin zou veranderen als ik bepaalde
zinsdelen zou omwisselen.
Ook zin 14, 16 en 17 waren nadenkertjes.
Ik vind het vooral lastig om wel een hoofdletter te zien, maar geen leestekens.
De laatste, ik weet niet waarom.
De laatste zin, zin 20. Deze had het meeste aantal hokjes om te plaatsen en na de 19
voorgaande zinnen was ik ook een beetje in verwarring aan het raken.
Zin 13
Zin 15 → Was hier even in de war met het stukje ‘in de auto’
Ik heb niet specifiek aan 1 zin extra aandacht (moeten) besteden.
Zin 14. Dit was de lastigste zin omdat er heel veel lange zinsdelen in stonden. Het was
een te lange zin met te veel woorden in.
20
15: met haar hoofd in de wolken
Zin 14 omdat de zin zo lang was
Ik vond het merendeel van de zinnen lastig. Afhankelijk van waar je welke delen zet,
leg je andere nadrukken en vervorm je, naar mijn aanvoelen, deels de manier waarop
de informatie overgebracht wordt. Soms zou ik de belangrijkste informatie als eerste
plaatsen, maar soms ook als laatste om iets nog extra te benadrukken.

Zou je bepaalde zinsdelen nog op een andere plaats zetten als je de zinnen nu naleest? Wat
heb je dan precies veranderd? Waarom?

Franstaligen
-

-

Ik zet soms zinsdelen na de infinitief, omdat de zinnen anders te lang zouden worden.
Ik heb sommige elementen na het werkwoord verplaatst om de zinnen lichter te
maken.
Ik herlas de 20 zinnen en ik heb sommige werkwoorden verplaatsen want het klint
beter zo dan de vorige plaats.
Nee
Waarschijnlijk. Ik aarzelde vaak over de plaats van de bijwoordelijke bepaling van
wijze en van de bijwoordelijke bepaling van tijd. Ik veranderde sommige elementen
van plaats omdat ik voelde dat het vlotter klonk. Ik weet dat er regels bestaan, maar ik
heb de indruk dat ze niet heel gerespecteerd worden.
Misschien de lange zinsdelen zoals “in haar ouderlijke woning (waar hij eigenlijk niets
te zoeken had)” of “tijdens het uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke
125
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-

toespraak”. Ik weet niet zeker of ze voor de verbale rest moeten staan of gewoon aan
het eind van de zin.
Nee, ik zou niets veranderen.
Nee
Ik heb in zin 18 “tegen de pas geverfde muur van de garage” en “zonder jas”
uitgewisseld. “Zonder jas” is zonder voorzetsel, het was dus een beetje raar om het
midden in de zin te plaatsen.
Nee.
Ik heb niks veranderd, maar soms wist ik niet of het objectcomplement voor of na de
andere complementen geplaatst moest worden
Ja, in sommige zinnen zou ik bepaalde aanvullingen na het werkwoord hebben gezet.
Ja, ik heb vooral de volgende bepalingenorde gevolgd: tijd + andere + plaats
Ik zou zeker en vast nog zinnen beginnen wijzigen mocht ik alles beginnen nalezen…
Maar daarom lees ik ze bewust niet na… want dan zou ik beginnen twijfelen
NVT
Nee
/
Nee
/
Misschien maar ik doe het niet.
Nee.
Ja ik zou voor zin 15 nog een deel voor het werkwoord zetten om de zin meer
Nederlands te maken.
Ik ga niets veranderen
/
19: twee zinsdelen omgewisseld.
Nee
Zin 16: het is moeilijk te weten of ‘met de hulp...’ voor of na de verbale groep moet
staan.
Ik denk zelf dat er meerdere manieren zijn om de delen te rangschikken, dat is de
reden waarom ik geen veranderingen maakte
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/
/
In zin 8 heb ik “met een tegenzin die met de seconde groter werd” verplaatst naar waar
het nu staat (eerst had ik het helemaal op het einde van de zin gezet).
In zin 16 had ik oorspronkelijk “op de dag van het overlijden van de populaire prinses
Diana - in Schotland - verwerkte” maar dan twijfelde ik erover of het niet zou lijken
“dat prinses Diana in Schotland overleed” (de foute betekenis dus). Daarom heb ik het
nog aangepast naar de volgorde die er nu staat. Er komt dan ook minder tussen
onderwerp en pv te staan, al zou ik intuïtief wel “in Schotland – verwerkte”
schrijven/zeggen.

-

-

-

-

-

-

Nee
Neen
Ik zou niet perse veranderen, maar zie eerder verschillende opties, afhankelijk wat je
denkt dat de betekenis is.
In zin 15 zet ik ‘met haar hoofd helemaal in de wolken’ nu tussen ‘na hun weerzien’
en ‘de wijn’, omdat dat zinsdeel er anders maar wat achteraan lijkt te bungelen.
In zin 15 heb ik de deeltjes “in de auto” en “de wijn” van plaats veranderd, dat klonk
toch net een beetje natuurlijker.
Ik heb niets meer aangepast wanneer ik de zinnen nakeek.
Bij zin 8 zou ik de ‘met een tegenzin…’ verplaatsen naar de plaats achter ‘ze’. Ik denk
doordat het een satelliet van wijze is en die zet ik meestal niet achter het finale
werkwoord.
/
nee.
Nee.
Ik denk dat de volgorde die ik nu gekozen heb zeer persoonlijk is. Op zich kunnen
bepaalde zinsdelen zeker nog verplaatst worden, maar dat hangt eerder van persoon tot
persoon af, denk ik.
Ik heb bij zin 9, 14,17 nog VzC’en en bepalingen veranderd van plek, omdat ik niet
overtuigd was wat het beste klinkt.
Ik heb bij vele zinnen getwijfeld of ik het middenveld niet overspannen heb en te
weinig zinsdelen in het achterveld geplaatst heb. Ik heb uiteindelijk toch beslist om dit
niet te veranderen omdat je eerste keuze toch vaak nog de beste blijkt te zijn.
Misschien wel, maar ik weet niet of dat de zinnen echt idiomatischer zou maken.
Ja bij zin 1: De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer in de wei zal grazen na
vandaag. Ik vind dat deze zin beter klinkt als het eindigt met een werkwoord. Daarom
paste ik het aan naar De oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer in
de wei zal grazen
Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn is het afwegen tussen verstaanbaarheid en de
afstand tussen de delen van de werkwoordelijke groep niet te groot te maken. Plaats,
tijd en wijze kunnen naar mijn gevoel soms omgewisseld worden. (zin 17) Langere
zinsdelen plaats ik liever na de werkwoordelijke eindgroep. (zin 14)
Ik heb geprobeerd niet meer te blijven herlezen omdat ik mijn gevoel wou volgen.
Bij vragen mag je me steeds mailen.
Ik heb zin 8 en 14 nog veranderd.
Nee
1. De oude veeboer bevestigt dat de koe nooit meer na vandaag zal grazen in de wei ->
De Oude veeboer bevestigt dat de koe na vandaag nooit meer zal grazen in de wei.
Gewijzigd omdat: ik vond uiteindelijk deze volgorde logischer.
9. Een van de beklaagden wou niet toegeven dat hij de vrouw in het weekend in het
geheim heeft bezocht -> Een van de beklaagden wou niet toegeven dat Hij In het
weekend De vrouw in het geheim Heeft bezocht.
Gewijzigd omdat: ik stoorde me eraan dat “in het” 2 keer achter elkaar volgde.
16. In veel kranten kon je lezen dat Prins William in schotland zijn verdriet verwerkte
op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana met de hulp van de immer
sympathieke en ook steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth -> In veel kranten kon je
lezen dat Prins William Op de dag van het overlijden van de populaire prinses Diana
127

-

-

In Schotland Zijn verdriet verwerkte Met de hulp van de immer sympathieke en ook
steeds zeer bescheiden Queen Elizabeth
Gewijzigd omdat: Ik vond het duidelijker als “op de dag… Diana” eerder in de zin
kwam
/
Ik zou het exact zo laten.
Ja ik probeerde nu bepaalde dingen meer ‘samen’ te houden. Bijvoorbeeld in zin 6
naast de deur en stond te wachten. Of in zin 13 eten met mes en vork.
Nee
Nee eigenlijk niet.
Ik weet dat er meerdere volgordes mogelijk zijn, dus ik ga niets meer veranderen. Ik
heb alles nog eens nagelezen en ik denk dat elke zin correct is, al is dat soms moeilijk
om te bepalen omdat er heel veel info in bepaalde zinnen staat.
Ik heb zin 18 en 20 nog veranderd.
Ik heb niets meer veranderd. Ik ben niet zeker of elk antwoord grammaticaal correct
is, maar ik heb mijn gevoel gevolgd.

Niet-taalkundige moedertaalsprekers
-

-

-
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Ja omdat ik bij het nalezen aan het twijfelen sloeg over de volgorde van de zinsdelen
maar tegelijkertijd vroeg ik me ook af of het wel een verbetering zou zijn.
Ja omdat er meerdere mogelijkheden zijn maar ik heb niets meer veranderd omdat ik
me bij mijn eerste keuze hou.
Heb er 3 gewijzigd maar hoe meer ik ze nalees hoe meer ik nog zou willen aanpassen
maar ik blijf bij mijn eerste gedacht
Ja, ik schreef nu dit: ‘De burgemeester beweerde dat hij de aandacht trok tijdens het
uiterst zorgvuldig voorlezen van een belangrijke toespraak door middel van zijn
opvallend en onvergetelijk stemgeluid in het historisch stadscentrum van de pittoreske
stad Brugge’.
Ik heb nu alle werkwoordsvormen dichter bij elkaar geplaatst, alsof het lijkt dat er nu
minder ‘spanning’ zit tussen de werkwoorden.
Nee, ik paste mijn zinnen soms meteen na het vormen nog aan.

/
Ja! Bij iedere zin kunnen de zinsdelen wel anders staan, afhankelijk van waar je de
klemtoon op wil leggen, of in volgorde van belangrijkheid.
Neen niets. Mijn eerste keuze is meestal de beste.
Ik ben tevreden zo
Blok 3 kan evengoed achteraan
Trouwens elke zin kan je veranderen. Heb daarjuist nog eens de zinnen doorlopen en
ik ben terug begonnen met wijzigen. Mindf… dus ☺
/
Heb dit op het moment zelf gedaan.

-

-

-

-

Ja, en ik heb dingen soms verandert na nalezen, en dan nog blijven twijfelen of dit wel
de juiste volgorde is.
De bepalingen van tijd of plaats kunnen soms meer vooraan of achteraan in de zin
staan.
20 => nog twee zinsdelen verwisseld
Bij zin 18: daar leg ik de nadruk in mijn ogen op ZONDER JAS want het
regende…hoewel voetballen tegen de pas geverfde muur eigenlijk het ergste is..en dan
zou ik tegen de pas geverfde muur op de 3de plaats zetten. Maar heb uiteindelijk toch
alles zo laten staan omdat het allebei kan.
Nee, ik ga ervan uit dat je elke zin op een andere manier kan schrijven. Ik vraag me nu
wel af wat taalkundig de juiste zinsbouw is.
/
Ja. Voor zin 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17 zorgde ik er nog voor dat het laatste woord in de
zin geen werkwoord is. Ik deed dit omdat ik me meen te herinneren dat de
nieuwslezers op de televisie zaken zoals plaatsbepalingen, tijdsbepalingen… dikwijls
aan het einde van hun zin zetten.
Bij meerdere zinnen heb ik vaak getwijfeld over de volgorde die ik zou kiezen, omdat
er meerdere opties zijn. Ik heb de zinsdelen geplaats op de manier die het slimste
klonk in mijn hoofd.
Ik heb niks veranderd, maar je zou alle zinnen op een correcte manier kunnen
herschrijven.
Zin 17 heb ik nog veranderd. Waarom weet ik niet. Het klonk eerst te moeilijk in mijn
hoofd.
Nee
Nee
Nog twee dingen van plaats gewisseld
Het merendeel van de zinsdelen hebben een duidelijke plaats in de zin, maar er zijn er
steeds een 2-3-tal waar ik over zou blijven twijfelen. Afhankelijk van waar de nadruk
op zou liggen, zou ik de volgorde veranderen. Nu heb ik een interpretatie gemaakt van
wat ik het belangrijkst vind, en mij daarop gebaseerd. Ik vermoed wel mocht ik
dezelfde oefening op een ander moment herhalen, ik deze zinsdelen weer door elkaar
zou zetten.

Hoeveel tijd had je nodig voor deze test?

Franstaligen
-

+/- 25 minuten
40 minuten
28 minutes in totaal.
20 min (ongeveer)
Ongeveer 1 uurtje.
Ongeveer 20 minuten
25 minuten.
15min
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Ongeveer 15 min
15 minuten
20 minuten
30 minuten
2x 20 minuten (met een pauze van een kwartier)
30 minuten ongeveer
40 min
40 min
35 minuten
30 minuten
Ongeveer 25 min
25 minuten
Een half uur
20 min
35 minuten ongeveer
25 minuten
25 min.
± 30 minuten
20 minuten
25 min.
Ongeveer een half uur
25min

Taalkundige moedertaalsprekers
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20 min
± 15 minuten
15 min.
20 minuten
30 minuten
15 minuten
15 minuten
Ongeveer 20 minuten
Ongeveer 20 minuten
15 minuten
+- 15 minuten
20-25 minuten
30 minuten
20 minuten
45min ofzo
Omdat ik het rustig aangepakt heb toch wel 40 minuten.
25 minuten denk ik
40 minuten
30 min
Een half uur
20-25 minuten

-

5 minuten
25 minuten
Zo’n twintig minuutjes.
25 min
Een kwartier
20 minuten.
25 minuten
30 min
+/- 20 min

Niet-taalkundige moedertaalsprekers
-

20 minuten.
20 minuten.
20 minuten
18 minuten
20 min
30 minuten
30 minuten
30 minuten.
30 min
Ongeveer 17 minuten.
20 min.
30 minuten
30 minuten
20 minuten
20 minuten
30 minuten
25 minuten
klein halfuur
30 minuten
25 min
Een kwartiertje
24 minuten
+/- 15 minuten
25 minuten
1u
25 minuten
30 min
40 minuten
30 min
25 min

131

132

