022. Via slip- over, driehoog- achter en de petfles naar
de Boekenweek
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Als het regent, moet mevrouw haar tompoes onder haar tompouce opeten.
Drink je te veel, dan word je apezat, zo zat als een zwitser of als een Maleier.
Een slip-over wordt ook wel een pullover of een spencer genoemd in de e-commerce.
Komt er een straatvoetbalwedstrijd tussen dragers van brogues en mocassins?
Het doorsneegezin woont driehoog-achter. Komt die term uit het Middelnederlands?

6. Kwamen de Wijzen uit het Oosten nu uit het Nabije of uit het Verre Oosten?
7. Wie acte de présence gaf bij de BB, de Bescherming Bevolking, kreeg presentiegeld.
8. In de Hof van Eden liep Adam in adamskostuum, moedernaakt in zijn bloterik dus.
9. In internetadressen staat bf voor Burkina Faso en gw voor Guinee-Bissau.
10. Door biestepannenkoek te eten is de bietebauw de bietenbrug op gegaan.
11. Een bindi geeft aan dat een hindoevrouw getrouwd is, nauw gelieerd met haar eega dus.
12. De vrouwelijke employee heeft heel wat stoplossorders voor de bv binnengefietst.
13. Mijn linkersok zat binnenstebuiten. Een bintje wordt ook wel Gelderse muis genoemd.
14. Het binomium van Newton geeft aan, hoe je machten van een tweeterm ontwikkelt.
15. De afkorting gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Daar maken ze compost van.
16. Biocoenologie is de leer van de biocoenose, levensgemeenschap, jargon voor commune.
17. Een petfles van polyethyleentereftalaat heeft de eigenschap biodegradabel te zijn.
18. Een biopic is een film over een bekend persoon, bionica is ruimtevaartwetenschap.
19. Om sarcoïdose vast te stellen wordt via bronchoscopie een biopt uit de longen genomen.
20. Bipatride personen mag Geert Wilders niet. Moest je voor je pas één document met gelaats- en
irisscan inleveren?
21. Ik heb laatstleden zaterdag toch zo’n lekkere blimbing gegeten. Die kwam van Curaçao!
22. De woensdag voor Hemelvaartsdag wordt ook wel een blinde zaterdag genoemd.
23. Liefde maakt blind. Je kunt je blind kijken of je blindstaren op een hemelse beauty.
24. Eigenlijk zou je de beide dates bij een blind date in den blinde moeten blinddoeken.
25. Bij een bloedbad, massacre, hecatombe, moordpartij is er nooit sprake van dood door anemie.
26. Bij de Bloedbruiloft of in de Sint-Bartholomeusnacht werden veel hugenoten vermoord.
27. Bloed bevat bloedcellen, leukocyten en erytrocyten en bloedplaatjes, trombocyten.
28. Met een sfygmomanometer, een bloeddrukmeter, meet je ook hypo- en hypertensie, te lage dan
wel verhoogde bloeddruk.
29. Bloedgroepen kunnen zijn A, B, AB en O of 0 [nul], maar ook ARP, CHU en KVP.
30. Bij de Bloedprocessie in Brugge wordt het Heilig Bloed, bloed van Christus, meegevoerd.
31. Het bloedvatenstelsel, de vasculatuur, is bij vernauwing, embolie, gebaat bij anticoagulans, of zit
ik dan fout? Is dit dan geen bloedstollend dictee?
32. Bloedvergiftiging of septikemie kan letale gevolgen hebben, mogelijk volgend op lethargie.
33. Ben je ook zo bleu als een blondinetje? Je hebt toch geen last van bloosangst, van erytrofobie?
34. Op het BM-jacht – bergumermeerklasse – schalde muziek in B-majeur, niet in a-mineur.
35. In Nederland is hij of zij een buitengewoon opsporingsambtenaar, maar met constrictor is een
boa een wurgslang.
36. De bobo’s, de bondsbonzen lieten de bobbed [bopt] vrouw de bob-off doen.
37. Het is danaïdenwerk om het danaïdenvat oftewel het vat der Danaïden te vullen! Een danaïde is
trouwens een opening.

38. In kort gedingen of référés doen kortgedingrechters uitspraak in kwestieuze kwesties.
39. Het Boek der boeken is geen boek des levens of een boek met zeven zegelen.
40. Het boekenbal in de Boekenweek is vooral voor antiquaars en bibliomanen.
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