015. Veertig losse zinnen ( deel 1)
1. Aaneenschrijven of los? Je kunt het woord zojuist net zo juist gebruiken als net.
2. Heisteren is wat de ijsberen doen binnen de poolcirkel in het licht van de Poolster.
3. Wees blij met je tamagotchi in de ge-VTM’iseerde maatschappij van de soapopera.
4. In de wiskunde wemelt het van de bissectrices, abscissen, asymptoten en grafen.
5. In de fysica kom je erlenmeyer, bunsenbrander, dopplereffect en aerodynamica tegen.
6. De degoutante dissectie bracht defecte X- en Y-chromosomen in het floodlight.
7. De anaerobe bacteriën veroorzaakten een amoebeabces. Of was dit het hepatitis B-virus?
8. De hunebedbouwers hadden als voorbeeld een prachtexemplaar van een affreus sfinxbeeld
9. Mulisch’ oeuvre bevat ook een novellebundel over een priester-dichter in de Nijlvallei.
10. Meervouds-s’en en tussen-n-regeling doen voor een doorsnee-Belg nogal maniakaal aan.
11. Het gekapseisde bootje ging kopje-onder door het kruisen van het heen-en-weerbootje.
12. De blitzstart van de paasmarkt deed de ex-agent-provocateur over de eigen X-benen vallen.
13. In de Korinthische week in Kortrijk-Centrum daalde de rente-uitkering op waardepapier.
14. De saldo-opvraging bij de cliëntadviseur meldde een tekort op de kortetermijnrekening.
15. Is de dienst Vorming en Opleiding van de exquisiete Zuidwest-West-Vlaamse stad vrij?
16. Door bekendmaken van de niet-EMU-landen van hun koersen, daalden peseta en escudo.
17. De georganiseerde misdaad hanteerde Bargoens en argot bij gsm’en, ge-sms en ge-e-mail.
18. Het kavalje op haar trijpen pantoffels savoureerde liflafjes als sushi’s en fish-and-chips.
19. Het larmoyante pikkebaasje had aan de larynx laryngale problemen met de tonsillen.
20. Voor de roodomrande ogen werd de eau de cologne onalledaags en rijkelijk aangesproken.
21. Het ketelbinkie haalde de trossen ter lijzijde in op het ritme van de beat van housemuziek.
22. In- en ingemeen vertelde de belgzieke sinjorenstad(s)bewoonster haar Hollandermoppen.
23. De sybaritische medusakop op de malachietgroene piëdestal bevond zich in Burkina Faso.
24. Glarieogend rammeide de hbo-v’ster haar klisteerspuit om een klysma aan te brengen.
25. Het met poepelderij ontworpen cryptogram omschreef de urethra als waterleidingbuis.
26. De graatmagere playboy had een los-vaste relatie met een piccolo met acne’s, comedones.
27. Het wijdvertakte old boy(s) network werd door een morbide prij vaardig uitgerafeld.
28. Als u nog vrije tijd overhebt: van coïre (vrijen) komt coïtus; coitus interruptus kan ook.
29. Noch haar felrode directoiretje, noch haar jaegerflanelletje kon de couperose verhullen.
30. Het was een anticlimax toen de schamele 250 franken uit haar portemonneetje rolden.
31. De flippootjes, van die klojo van een dauphin gekregen, waren in de fecaliën verdwenen.
32. Het oedipale oedipuscomplex kwam voort uit een verkeerde ascendant bij de geboorte.
33. Na de letale injectie volgden exequiën. In mocassins kun je uitglijden op een hondendrol.
34. De Clintonadepten van de anti-Bushbeweging genoten carpe diem van de impeachment.
35. De barbiepop droeg een blits blotebuiktopje met V-hals boven de denim stretchbroek.
36. Pijpenkrullen waren een ragebol boven het rozerode push-upbehaatje (push-up-bh'tje).
37. Met een char-à-bancs kun je ook rondstuiven al is het dan geen formule 1-bolide.
38. De thoraxopening van de cyperse kat gaf de veterinaire coassistent een aha-erlebnis.
39. De poepchique onyxen oorbellen van ’s apparatsjiks eega pasten niet bij die pezeweefster.
40. De mamzel met haar geisha-allures bearbeidde journaille en paparazzi met pralines.
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