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Materials used in the reading (Chapter 2) and listening experiment (Chapter 3) on Italian. 
Both experiments used the same experimental and filler items. 

EXPERIMENTAL ITEMS (N = 160)

Oggi le figlie vanno in piscina.   
Spesso le ragazze cucinano dolci.    
Generalmente le bambine ballano molto.    
Spesso le nonne fanno la maglia.   
Generalmente le vecchie infastidiscono i vicini.   
Ieri i vedove hanno comprato dei fiori.  
Ieri i fidanzate hanno spedito gli inviti di nozze.
Adesso i cugine hanno un cane.   
Spesso i monache consolano i fedeli.   
Domani i cognate portano i pasticcini.   
Ieri la vedova ha comprato dei fiori.  
Ieri la fidanzata ha spedito gli inviti di nozze.
Adesso la cugina ha un cane.   
Spesso la monaca consola I fedeli.   
Domani la cognata porta I pasticcini.   
Oggi il figlia va in piscina.   
Spesso il ragazza cucina dolci.    
Generalmente il bambina balla molto.    
Spesso il nonna fa la maglia.   
Generalmente il vecchia infastidisce I vicini.   
Ieri i vedovi hanno pianto tanto.   
Finalmente i fidanzati hanno comprato degli anelli.  
Adesso i cugini hanno soldi.    
Spesso i monaci puliscono il convento.   
Domani i cognati accompagnano lo sposo.   
Ora le figli stanno aiutando la mamma.  
Spesso le ragazzi guardano la tv.   
Generalmente le bambini dormono tranquilli.    
Spesso le nonni fumavano la pipa.   
Generalmente le vecchi russavano molto.    
Ora il figlio sta aiutando la mamma.  
Spesso il ragazzo guarda la tv.   
Generalmente il bambino dorme tranquillo.    
Spesso il nonno fumava la pipa.   
Generalmente il vecchio russava molto.    
Ieri la vedovo ha pianto tanto.   
Ieri la fidanzato ha comprato un anello.  
Adesso la cugino ha soldi.    
Spesso la monaco pulisce il convento.   
Domani la cognato accompagna lo sposo.   
Adesso le bambole piacciono alla bambina.   
Raramente le lettere arrivano in tempo.   
Ieri le bottiglie sono cadute dal tavolo.  
Spesso le finestre scricchiolano rumorosamente.    
Generalmente le valige pesano tanto.    
Ora i statue dominano sulla città.   

Spesso i mele aiutano la digestione.   
Ieri i camice le stavano bene.   
Oggi i bombe esploderanno in piazza.   
Generalmente i macchine consumano molta benzina.   
Ora la statua domina sulla città.   
Spesso la mela aiuta la digestione.   
Ieri la camicia le stava bene.   
Oggi la bomba esploderà in piazza.   
Generalmente la macchina consuma molta benzina.   
Adesso il bambola piace alla bambina.   
Raramente il lettera arriva in tempo.   
Ieri il bottiglia è caduta dal tavolo.  
Spesso il finestra scricchiola rumorosamente.    
Generalmente il valigia pesa tanto.    
Generalmente i giochi piacciono ai bambini.   
Ieri i dati hanno rivelato la verità.  
Adesso i telefoni squillano di continuo.   
Spesso i piatti cadono dalla dispensa.   
Generalmente i treni partono in ritardo.   
Generalmente le cuscini puzzavano di fumo.   
Spesso le pacchi arrivano in ritardo.   
Ieri le numeri combaciavano con la funzione.  
Spesso le palazzi scricchiolavano per il vento.  
Ora le documenti sembrano falsi.    
Generalmente il cuscino puzzava di fumo.   
Spesso il pacco arriva in ritardo.   
Ieri il numero combaciava con la funzione.  
Spesso il palazzo scricchiolava per il vento.  
Ora Il documento sembra falso.    
Generalmente la gioco piace ai bambini.   
Ieri la dato ha rivelato la verità.  
Adesso la telefono squilla di continuo.   
Spesso la piatto cade dalla dispensa.   
Generalmente la treno parte in ritardo.   
Ieri le vedove hanno comprato dei fiori.  
Ieri le fidanzate hanno spedito gli inviti di nozze.
Adesso le cugine hanno un cane.   
Spesso le monache consolano i fedeli.   
Domani le cognate portano i pasticcini.   
Oggi i figlie vanno in piscina.   
Spesso i ragazze cucinano dolci.    
Generalmente i bambine ballano molto.    
Spesso i nonne fanno la maglia.   
Generalmente i vecchie infastidiscono i vicini.   
Oggi la figlia va in piscina.   
Spesso la ragazza cucina dolci.    
Generalmente la bambina balla molto.    
Spesso la nonna fa la maglia.   
Generalmente la vecchia infastidisce I vicini.   
Ieri il vedova ha comprato dei fiori.  
Ieri il fidanzata ha spedito gli inviti di nozze.
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Adesso il cugina ha un cane.   
Spesso il monaca consola I fedeli.   
Domani il cognata porta I pasticcini.   
Ora i figli stanno aiutando la mamma.  
Spesso i ragazzi guardano la tv.   
Generalmente i bambini dormono tranquilli.    
Spesso i nonni fumavano la pipa.   
Generalmente i vecchi russavano molto.    
Ieri le vedovi hanno pianto tanto.   
Finalmente le fidanzati hanno comprato degli anelli.  
Adesso le cugini hanno soldi.    
Spesso le monaci puliscono il convento.   
Domani le cognati accompagnano lo sposo.   
Ieri il vedovo ha pianto tanto.   
Ieri il fidanzato ha comprato un anello.  
Adesso il cugino ha soldi.    
Spesso il monaco pulisce il convento.   
Domani il cognato accompagna lo sposo.   
Ora la figlio sta aiutando la mamma.  
Spesso la ragazzo guarda la tv.   
Generalmente la bambino dorme tranquillo.    
Spesso la nonno fumava la pipa.   
Generalmente la vecchio russava molto.    
Ora le statue dominano sulla città.   
Spesso le mele aiutano la digestione.   
Ieri le camice le stavano bene.   
Oggi le bombe esploderanno in piazza.   
Generalmente le macchine consumano molta benzina.   
Adesso i bambole piacciono alla bambina.   
Raramente i lettere arrivano in tempo.   
Ieri i bottiglie sono cadute dal tavolo.  
Spesso i finestre scricchiolano rumorosamente.    
Generalmente i valige pesano tanto.    
Adesso la bambola piace alla bambina.   
Raramente la lettera arriva in tempo.   
Ieri la bottiglia è caduta dal tavolo.  
Spesso la finestra scricchiola rumorosamente.    
Generalmente la valigia pesa tanto.    
Ora il statua domina sulla città.   
Spesso il mela aiuta la digestione.   
Ieri il camicia le stava bene.   
Oggi il bomba esploderà in piazza.   
Generalmente il macchina consuma molta benzina.   
Generalmente i cuscini puzzavano di fumo.   
Spesso i pacchi arrivano in ritardo.   
Ieri i numeri combaciavano con la funzione.  
Spesso i palazzi scricchiolavano per il vento.  
Ora I documenti sembrano falsi.    
Generalmente le giochi piacciono ai bambini.   
Ieri le dati hanno rivelato la verità.  
Adesso le telefoni squillano di continuo.   

Spesso le piatti cadono dalla dispensa.   
Generalemente le treni partono in ritardo.   
Generalmente il gioco piace ai bambini.   
Ieri il dato ha rivelato la verità.  
Adesso il telefono squilla di continuo.   
Spesso il piatto cade dalla dispensa.   
Generalemente il treno parte in ritardo.   
Generalmente la cuscino puzzava di fumo.   
Spesso la pacco arriva in ritardo.   
Ieri la numero combaciava con la funzione.  
Spesso la palazzo scricchiolava per il vento.  
Ora la documento sembra falso.    

FILLERS (N = 80)

Il flauto d’argento era suonato da un membro dell’orchestra     
Il burrocacao  é stato applicato sulle labbra screpolate.      
La lettera d’affari é stata scritta dalla segretaria.      
La spina non é nella presa e per questo non succede nulla.  
Le scale lassú sono troppo ripide per me.      
Nessuno ha piú esperienza tranne forse Carlo.       
Da questo momento non puoi piú fumare nel mio salotto.    
Sembra meglio di com’é perché non sei qui.      
C’é una bellissima poesia scritta sulla lavagna.       
Le domestiche stanno preparando il letto prima che il presidente arrivi.   
La ragazza disperata si é suicidere ieri.       
La valigia ha causare a tutti mal di schiena.     
Il tempo essere bello in questo villaggio per tutto il mese.   
Io preferire essere su un’isola tropicale.        
Speriamo che non causare troppo dolore al tuo fidanzato.     
Giovanni non ha mai vedere tulipani cosí belli.      
La vela principale é stata issare velocemente dai marinai.     
I denti bianchi sono stati lavare dal bambino.      
Gli italiani non bere mai direttamente dalla bottiglia ma bevono sempre dal bicchiere. 
I turisti stanno cavalcare un asino prima di andare via.    
Il maglione di lana é stato lavorato a maglia da mia nonna.  
Questo olandese non ha gusto chiaramente.        
La casa fatiscente é stata finalmente venduta e rinnovata.     
Le carte sono state mischiate dai giocatori d’azzardo.      
Spero che gli impiegati mi aiutino con questi moduli complicati.    
Lei ha trovato il regalo semplice  molto bello.      
Il grano é stato macinato da forti mugnai.      
I mocciosi accendono sempre pericolosi fuochi d’artificio.       
Il pane integrale era fresco di forno ogni giorno.     
Il criminale violento ha infranto la legge.       
I netturbini raccogliere l’immondizia ogni settimana.        
Il fornaio di paese essere un vero gentiluomo.      
Le storie emozionanti vengono raccontare intorno al faló.      
Queste arancie non produrre molto succo.        
Tutta la famiglia ha giocare al nuovo gioco da tavola fino a tarda sera.
L’ambiente é molto inquinare dalle fabbriche sporche.       
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La birra migliore é fare fermentare al sud.      
La giovane lepre é stata sparare dal cacciatore.      
Questa musica é stata comporre da grandi esperti.      
Gli scudieri mangiare un uovo bollito al giorno.      
Generalmente la gioco piace ai bambini.        
La valigia ha causato a tutti mal di schiena.     
Il tempo sará bello in questo villaggio per tutto il mese.   
Preferirei essere su un’isola tropicale.         
Speriamo che non causi troppo dolore al tuo fidanzato.     
Giovanni non ha mai visto tulipani cosí belli.      
I denti bianchi sono stati lavati dal bambino.      
Gli italiani non bevono mai direttamente dalla bottiglia ma bevono sempre dal bicchiere. 
I turisti stanno cavalcando un asino prima di andare via.    
Le domestiche stanno preparando il letto prima che il presidente arrivi.   
Il flauto d’argento era suonare da un membro dell’orchestra.     
Il burrocacao  é stato applicare sulle labbra screpolate.      
La lettera d’affari é stata scrivere dalla segretaria.      
La spina non essere nella presa e per questo non succede nulla.  
Le scale lassú essere troppo ripide per me.      
Nessuno avere piú esperienza tranne forse Carlo.       
Da questo momento voi non potere piú fumare nel mio salotto.   
Sembra meglio di com’é perché ti non essere qui.     
Le domestiche stanno preparare il letto prima che il presidente arrivi.   
C’essere una bellissima poesia scritta sulla lavagna.       
I netturbini raccolgono l’immondizia ogni settimana.        
Il fornaio di paese é un vero gentiluomo.      
Le storie emozionanti vengono raccontate intorno al faló.      
Queste arancie non producono molto succo.        
Tutta la famiglia ha giocato al nuovo gioco da tavola fino a tarda sera.
L’ambiente é molto inquinato dalle fabbriche sporche.       
La birra migliore é fatta fermentare al sud.      
La giovane lepre é stata sparata dal cacciatore.      
Questa musica é stata composta da grandi esperti.      
Gli scudieri mangiavano un uovo bollito al giorno.      
Il maglione di lana é stato lavorare a maglia da mia nonna.  
Questo olandese non avere gusto chiaramente.        
La casa fatiscente é stata finalmente vendere e rinnovata.     
Le carte sono state mischiare dai giocatori d’azzardo.      
Spero che gli impiegati mi aiutare con questi moduli complicati.    
Lei ha trovare il regalo semplice  molto bello.      
Il pane integrale essere fresco di forno ogni giorno.     
Il grano é stato macinare da forti mugnai.      
Il criminale violento ha infrangere la legge.       
I mocciosi accendere sempre pericolosi fuochi d’artificio.       

PRACTICE ITEMS (N = 5) 

La canzone famosa era cantata dai muratori.       
Il bimbo ha fatto un grosso pupazzo di neve.     
Il mais é stato falciare dagli agricoltori.       
La maglietta sgualcita é stata stirare dal lavoratore.      
L’ufficiale fare una multa alta.          
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Materials used in the reading (Chapter 4) and listening experiment (Chapter 5) on Dutch. 
In the reading experiment (Chapter 4), all experimental items (1-40) were used, whereas 
only trisyllabic experimental items (21-40) were used in the listening experiment (Chapter 
5). All filler items (1-20) were used in both experiments. 

EXPERIMENTAL ITEMS (CHAPTER 3, N = 320; CHAPTER 4, N = 160)

1. Doek
Er is een wit doek in de bioscoop.
Hij heeft een enorm doek beschilderd.
De oude doeken beschermen de parketvloer tijdens het klussen.
De gedrapeerde doeken dienen ter decoratie.
Er is een witte doek in de bioscoop.
Hij heeft een enorme doek beschilderd.
Het oude doeken beschermen de parketvloer tijdens het klussen.
Het gedrapeerde doeken dienen ter decoratie.

2. Gas
Er is een giftig gas in de atmosfeer terecht gekomen. 
Hij heeft een gevaarlijk gas ingeademd. 
De schadelijke gassen zijn slecht voor het milieu. 
De reukloze gassen zijn moeilijk waar te nemen.
Er is een giftig gas in de atmosfeer terecht gekomen. 
Hij heeft een gevarlijke gas ingeademd. 
Het schadelijke gassen zijn slecht voor het milieu. 
Het reukloze gassen zijn moeilijk waar te nemen.

3. Fort
Hier stond een prachtig fort in de Middeleeuwen.
Zij heeft een indrukwekkend fort laten bouwen.
De grote forten staan verspreid over het landschap.
De oude forten werden vernield tijdens de oorlog.
Hier stond een prachtige fort in de Middeleeuwen.
Zij heeft een indrukwekkende fort laten bouwen.
Het grote forten staan verspreid over het landschap.
Het oude forten werden vernield tijdens de oorlog.

4. Hek
Hij heeft een lang hek laten verven.
Er stond een hoog hek om het landgoed.
De sierlijke hekken werden mooi verguld.
De stevige hekken werden snel gebouwd.
Hij heeft een lange hek laten verven.
Er stond een hoge hek om het landgoed.
Het sierlijke hekken werden mooi verguld.
Het stevige hekken werden snel gebouwd.

5. Front
Dat is een politiek front tegen windmolens.
Zij vormden een onverslaanbaar front tegen de vijand.
De radicale fronten vochten tegen elkaar.
De vijandelijke fronten zijn in gesprek. 

Dat is een politieke front tegen windmolens.
Zij vormden een onverslaanbarefront tegen de vijand.
Het radicale fronten vochten tegen elkaar.
Het vijandelijke fronten zijn in gesprek.

6. Mes
Er lag een bloederig mes op de grond.
Zij legde een vlijmscherp mes op tafel.
De botte messen moeten geslepen worden.
De nieuwe messen snijden gemakkelijk.
Er lag een bloederige mes op de grond.
Zij legde een vlijmscherpe mes op tafel.
Het botte messen moeten geslepen worden.
Het nieuwe messen snijden gemakkelijk.

7. Nest
Er lag een kapot nest op de grond.
Zij bouwden een klein nest hoog in de boom.
De mooie nesten zijn vernield.
De lege nesten waren verspreid over het bos.
Er lag een kapotte nest op de grond.
Zij bouwden een kleine nest hoog in de boom.
Het mooie nesten zijn vernield.
Het lege nesten waren verspreid over het bos.

8. Net
Er hing een stevig net onder de trapeze.
Hij spande een klein net over de boomgaard.
De grote netten liggen in de zee.
De beschadigde netten werden gerepareerd.
Er hing een stevige net onder de trapeze.
Hij spande een kleine net over de boomgaard.
Het grote netten liggen in de zee.
Het beschadigde netten werden gerepareerd.

9. Oor
Er is eennieuw oor aan het kopje gelijmd.
Hij heeft een blauw oor door de kou.
De grote oren hielpen de wolf om beter te horen.
De gevoelige oren konden het harde geluid niet verdragen.
Er is een nieuwe oor aan het kopje gelijmd.
Hij heeft een blauwe oor door de kou.
Het grote oren hielpen de wolf om beter te horen.
Het gevoelige oren konden het harde geluid niet verdragen.

10. Park
Dat was een gevaarlijk park voor jonge kinderen.
Zij ontdekten een rustig park midden in de stad.
De mooie parken zijn druk op zomeravonden.
De groene parken moeten behouden blijven.
Dat was een gevaarlijke park voor jonge kinderen.
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Zij ontdekten een rustige park midden in de stad.
Het mooie parken zijn druk op zomeravonden.
Het groene parken moeten behouden blijven.

11. Plein
Er was een groot plein voor de kerk.
Zij bezochten een prachtig plein in de oude stad.
De drukke pleinen zijn makkelijke doelwitten.
De kleine pleinen zijn met elkaar verbonden door steegjes.
Er was een grote plein voor de kerk.
Zij bezochten een prachtige plein in de oude stad.
Het drukke pleinen zijn makkelijke doelwitten.
Het kleine pleinen zijn met elkaar verbonden door steegjes.

12. Dorp
Er lag een mooi dorp vlakbij de grote stad.
Zij verliet een prachtig dorp met pijn in haar hart.
De gezellige dorpen trekken veel toeristen in de zomer.
De noordelijke dorpen hebben last van aardbevingen.
Er lag een mooie dorp vlakbij de grote stad.
Zij verliet een prachtige dorp met pijn in haar hart.
Het gezellige dorpen trekken veel toeristen in de zomer.
Het noordelijke dorpen hebben last van aardbevingen.

13. Touw
Er lag een kapot touw in de garage.
Hij bond een stevig touw om de mast.
De lange touwen hingen over de reling.
De dikke touwen waren om de paal geknoopt.
Er lag een kapotte touw in de garage.
Hij bond een stevige touw om de mast.
Het lange touwen hingen over de reling.
Het dikke touwen waren om de paal geknoopt.

14. Vak
Dat is een lastig vak volgens veel leerlingen.
Zij heeft een ander vak gekozen op school.
De moeilijke vakken werden het minst gewaardeerd.
De nieuwe vakken worden goed beoordeeld door studenten.
Dat is een lastige vak volgens veel leerlingen.
Zij heeft een andere vak gekozen op school.
Het moeilijke vakken werden het minst gewaardeerd.
Het nieuwe vakken worden goed beoordeeld door studenten.

15. Vlak
Er zat een vergeeld vlak op de muur.
Hij kleurde een groot vlak in met een stift.
De blauwe vlakken zijn opvallend.
De donkere vlakken moeten opnieuw worden geverfd.
Er zat een vergeelde vlak op de muur.
Hij kleurde een grote vlak in met een stift.

Het blauwe vlakken zijn opvallend.
Het donkere vlakken moeten opnieuw worden geverfd.

16. Wiel
Er zat een nieuw wiel op de fiets.
Zij verving een kapot wiel van de auto.
De kleine wielen reden over de weg.
De piepende wielen werden vervangen.
Er zat een nieuwe wiel op de fiets.
Zij verving een kapotte wiel van de auto.
Het kleine wielen reden over de weg.
Het piepende wielen werden vervangen.

17. Lint
Hier is een lang lint langs de weg gespannen.
Zij strikte een rood lint om haar vlecht.
De gekleurde linten hangen in de bomen.
De rafelige linten werden afgeknipt.
Hier is een lange lint langs de weg gespannen.
Zij strikte een rode lint om haar vlecht.
Het gekleurde linten hangen in de bomen.
Het rafelige linten werden afgeknipt.

18. Meer
Daar is een diep meer vol vissen.
Zij bezocht een rustig meer in de bossen.
De grote meren zijn echte trekpleisters voor toeristen.
De mooie meren worden het meest bezocht.
Daar is een diepe meer vol vissen.
Zij bezocht een rustige meer in de bossen.
Het grote meren zijn echte trekpleisters voor toeristen.
Het mooie meren worden het meest bezocht.

19. Pact
Dat was een historisch pact tussen Oost en West.
Zij sloten een geheim pact om dat bedrijf te saboteren.
De omvangrijke pacten zorgden voor veel problemen.
De belangrijke pacten veranderden de geschiedenis. 
Dat was een historische pact tussen Oost en West.
Zij sloten een geheime pact om dat bedrijf te saboteren.
Het omvangrijke pacten zorgden voor veel problemen.
Het belangrijke pacten veranderden de geschiedenis.

20. Ras
Het is een nieuw ras van Nederlandse bodem.
Hij heeft een sterk ras gefokt.
De verschillende rassen reageren anders op prikkels.
De dure rassen zijn niet altijd beter.
Het is een nieuwe ras van Nederlandse bodem.
Hij heeft een sterke ras gefokt.
Het verschillende rassen reageren anders op prikkels.
Het dure rassen zijn niet altijd beter.
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21. Apparaat
Er ligt een ongebruikt apparaat in de la.
Hij kocht een duur apparaat voor in de keuken.
De kleine apparaten zijn vaak even effectief als de grote.
De nieuwe apparaten zijn voorzien van technische snufjes. 
Er ligt een ongebruikte apparaat in de la.
Hij kocht een dure apparaat voor in de keuken.
Het kleine apparaten zijn vaak even effectief als de grote.
Het nieuwe apparaten zijn voorzien van technische snufjes.

22. Avontuur
Dat was een spannend avontuur voor alle reisgenoten.
Hij beleeft een groot avontuur op safari.
De nieuwe avonturen worden beschreven in het boek.
De gevaarlijke avonturen zijn vaak het leukst. 
Dat was een spannende avontuur voor alle reisgenoten.
Hij beleeft een grote avontuur op safari.
Het nieuwe avonturen worden beschreven in het boek.
Het gevaarlijke avonturen zijn vaak het leukst.

23. Compliment
Dat was een mooi compliment over haar werk.
Hij gaf een groot compliment aan zijn leerling.
De onverwachte complimenten zijn vaak het leukst.
De welgemeende complimenten werken motiverend.

Dat was een mooie compliment over haar werk.
Hij gaf een grote compliment aan zijn leerling.
Het onverwachte complimenten zijn vaak het leukst.
Het welgemeende complimenten werken motiverend.

24. Continent
Er ligt een enorm continent onder de evenaar.
Hij ontdekte een nieuw continent in de 15e eeuw.
De kleine continenten zijn goed vertegenwoordigd.
De indrukwekkende continenten werden door haar omschreven.
Er ligt een enorme continent onder de evenaar.
Hij ontdekte een nieuwe continent in de 15e eeuw.
Het kleine continenten zijn goed vertegenwoordigd.
Het indrukwekkende continenten werden door haar omschreven.

25. Document
Er is een oud document verdwenen uit het archief.
Zij leest een belangrijk document over klimaatverandering.
De uitgebreide documenten worden besproken.
De handige documenten zijn altijd binnen handbereik.
Er is een oude document verdwenen uit het archief.
Zij leest een belangrijke document over klimaatverandering.
Het uitgebreide documenten worden besproken.
Het handige documenten zijn altijd binnen handbereik.

26. Etiket
Hier is een groot etiket op geplakt.
Hij las een verkeerd etiket op de fles.
De mooie etiketten worden eerder verkocht.
De goedkope etiketten zien er minder goed uit.
Hier is een grote etiket op geplakt.
Hij las een verkeerde etiket op de fles.
Het mooie etiketten worden eerder verkocht.
Het goedkope etiketten zien er minder goed uit.

27. Formulier
Er ligt een belangrijk formulier in de kast.
Zij moest een lang formulier invullen voor school.
De medische formulieren moeten ingevuld worden.
De verplichte formulieren liggen op de stapel.
Er ligt een belangrijke formulier in de kast.
Zij moest een lange formulier invullen voor school.
Het medische formulieren moeten ingevuld worden.
Het verplichte formulieren liggen op de stapel.

28. Huwelijk
Dat was een vervelend huwelijk voor beide partijen.
Zij heeft een uitstekend huwelijk met haar echtgenoot.
De moderne huwelijken zijn anders dan vroeger.
De kerkelijke huwelijken zijn verbintenissen voor het leven.
Dat was een vervelende huwelijk voor beide partijen.
Zij heeft een uitstekende huwelijk met haar echtgenoot.
Het moderne huwelijken zijn anders dan vroeger.
Het kerkelijke huwelijken zijn verbintenissen voor het leven.

29. Incident
Dat was een ernstig incident tijdens de operatie.
Zij maakte een grappig incident mee in de kroeg.
De dagelijkse incidenten worden opgelost in een gesprek.
De recente incidenten worden besproken in de vergadering.
Dat was een ernstige incident tijdens de operatie.
Zij maakte een grappige incident mee in de kroeg.
Het dagelijkse incidenten worden opgelost in een gesprek.
Het recente incidenten worden besproken in de vergadering.

30. Instituut
Er is een officieel instituut voor statistiek.
Zij heeft een nieuw instituut voor vluchtelingenhulp opgericht. 
De bekende instituten gaan anders te werk. 
De christelijke instituten voor onderwijs werken samen. 
Dat is een officiële instituut voor statistiek.
Zij heeft een nieuwe instituut voor vluchtelingenhulp opgericht. 
Het bekende instituten gaan anders te werk. 
Het christelijke instituten voor onderwijs werken samen.
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31. Instrument
Er lag een zeldzaam instrument op het podium.
Hij gebruikte een klassiek instrument voor het concert.
De dure instrumenten zijn heel kwetsbaar.
De exotische instrumenten zijn moeilijk te bespelen.
Er lag een zeldzame instrument op het podium.
Hij gebruikte een klassieke instrument voor het concert.
Het dure instrumenten zijn heel kwetsbaar.
Het exotische instrumenten zijn moeilijk te bespelen.

32. Salaris
Er was een nieuw salaris vastgesteld voor die baan.
Hij verdiende een goed salaris met zijn baan.
De maandelijkse salarissen zijn op tijd uitbetaald.
De verlaagde salarissen zorgden voor veel onvrede.
Er was een nieuwe salaris vastgesteld voor die baan.
Hij verdiende een goede salaris met zijn baan.
Het maandelijkse salarissen zijn op tijd uitbetaald.
Het verlaagde salarissen zorgden voor veel onvrede.

33. Manuscript
Er lag een origineel manuscript van het boek in de kast.
Zij schreef een interessant manuscript over mode.
De afgekeurde manuscripten belandden bij het oud papier.
De complexe manuscripten waren te moeilijk voor de lezer.
Er lag een originele manuscript van het boek in de kast.
Zij schreef een interessante manuscript over mode.
Het afgekeurde manuscripten belandden bij het oud papier.
Het complexe manuscripten waren te moeilijk voor de lezer.

34. Monument
Het is een ontroerend monument geworden.
Hij bezocht een oud monument op de heuvel.
De moderne monumenten zijn zeker de moeite waard.
De beroemde monumenten bestaan al heel lang.
Het is een ontroerende monument geworden.
Hij bezocht een oude monument op de heuvel.
Het moderne monumenten zijn zeker de moeite waard.
Het beroemde monumenten bestaan al heel lang.

35. Pensioen
Het is een welverdiend pensioen voor deze werknemer.
U kunt een aanvullend pensioen opbouwen.
De verlaagde pensioenen zorgden voor veel onrust.
De nieuwe pensioenen zijn ongunstig voor veel werknemers.
Het is een welverdiende pensioen voor deze werknemer.
U kunt een aanvullende pensioen opbouwen.
Het verlaagde pensioenen zorgden voor veel onrust.
Het nieuwe pensioenen zijn ongunstig voor veel werknemers.

36. Ritueel
Er is een lang ritueel in het bos uitgevoerd.
Hij voerde een oud ritueel volgens traditie uit. 
De heidense rituelen zijn onderdeel van de Halloweenviering.
De heilige rituelen zijn overbodig geworden.
Er is een lange ritueel in het bos uitgevoerd.
Hij voerde een oude ritueel volgens traditie uit. 
Het heidense rituelen zijn onderdeel van de Halloweenviering.
Het heilige rituelen zijn overbodig geworden.

37. Resultaat
Er staat een onverwacht resultaat op de cijferlijst.
Zij kreeg een slecht resultaat terug.
De wekelijkse resultaten variëren altijd.
De teleurstellende resultaten zijn te wijten aan het onderwijs.
Er staat een onverwachte resultaat op de cijferlijst.
Zij kreeg een slechte resultaat terug.
Het wekelijkse resultaten variëren altijd. 
Het teleurstellende resultaten zijn te wijten aan het onderwijs.

38. Schilderij
Er hing een goedkoop schilderij aan de muur.
Zij maakte een verrassend schilderij in de cursus.
De besmeurde schilderijen werden gerestaureerd.
De verkleurde schilderijen lagen op zolder.
Er hing een goedkope schilderij aan de muur.
Zij maakte een verrassende schilderij in de cursus.
Het besmeurde schilderijen werden gerestaureerd.
Het verkleurde schilderijen lagen op zolder.

39. Visioen
Dat was een helder visioen over de toekomst.
Hij kreeg een angstaanjagend visioen na het ongeluk.
De opmerkelijke visioenen zijn gebundeld in een boek.
De unieke visioenen worden uitgelegd.
Dat was een heldere visioen over de toekomst.
Hij kreeg een angstaanjagende visioen na het ongeluk.
Het opmerkelijke visioenen zijn gebundeld in een boek.
Het unieke visioenen worden uitgelegd.

40. Attribuut
Er is een nieuw attribuut in het assortiment.
Zij pakte een handig attribuut uit de keukenla.
De benodigde attributenliggen al klaar. 
De geschikte attributen zijn hier te verkrijgen. 
Er is een nieuwe attribuut in het assortiment.
Zij pakte een handige attribuut uit de keukenla.
Het benodigde attributen liggen al klaar. 
Het geschikte attributen zijn hier te verkrijgen. 
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FILLERS (N = 80)

1. Tomaat
Er ligt een rotte tomaat in de koelkast.
Zij heeft een rode tomaat van de plant geplukt.
Er ligt een rot tomaat in de koelkast.
Zij heeft een rood tomaat van de plant geplukt.

2. Crisis
Er ontstond een acute crisis bij het bedrijf.
Hij had een flinke crisis na het trauma.
Er ontstond een acuut crisis bij het bedrijf.
Hij had een flink crisis na het trauma.

3. Citroen
Er hangt een rijpe citroen aan de boom.
Zij kocht een zure citroen in de supermarkt.
Er hangt een rijp citroen aan de boom.
Zij kocht een zuur citroen in de supermarkt.

4. Balans
Er is een stevige balans nodig voor die oefening.
Ze maakte een nauwkeurige balans op voor het bedrijf.
Er is een stevig balans nodig voor die oefening.
Ze maakte een nauwkeurig balans op voor het bedrijf.

5. Viool
Er hing een zeldzame viool in de etalage. 
Zij bespeelde een kostbare viool tijdens het concert.
Er hing een zeldzaam viool in de etalage. 
Zij bespeelde een kostbaar viool tijdens het concert.

6. Tempel
Er staat een heilige tempel in de oude stad.
Ze bezochten een schitterende tempel op reis.
Er staat een heilig tempel in de oude stad.
Ze bezochten een schitterend tempel op reis.

7. Kliniek
Er is een uitstekende kliniek in die stad.
Hij bezit een beroemde kliniek voor drugsverslaafden.
Er is een uitstekend kliniek in die stad.
Hij bezit een beroemd kliniek voor drugsverslaafden.

8. Kopie
Hier ligt een geschikte kopie van de cijferlijst.
Zij maakte een duidelijke kopie van het testament.
Hier ligt een geschikt kopie van de cijferlijst.
Zij maakte een duidelijk kopie van het testament.

9. Impuls
Dat gaf een enorme impuls aan de ontwikkeling. 
Zij wilde een grote impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs.
Dat gaf een enorme impuls aan de ontwikkeling. 
Zij wilde een groot impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

10. Stoornis
Het is een ernstige stoornis die alleen voorkomt bij vrouwen.
Zij kreeg een milde stoornis in het spreken.
Het is een ernstig stoornis die alleen voorkomt bij vrouwen.
Zij kreeg een mild stoornis in het spreken.

11. Cursus
Er wordt een jaarlijkse cursus gegeven op school.
Zij verzorgt een intensieve cursus voor gepensioneerden.
Er wordt een jaarlijks cursus gegeven op school.
Zij verzorgt een intensief cursus voor gepensioneerden.

12. Status
Er is een bepaalde status die hij wil behalen. 
Hij heeft een hoge status binnen de sector.
Er is een bepaald status die hij wil behalen. 
Hij heeft een hoog status binnen de sector.

13. Woestijn
Er ligt een koude woestijn in Mongolië.
Zij bezoeken een hete woestijn tijdens de vakantie. 
Er ligt een koud woestijn in Mongolië.
Zij bezoeken een heet woestijn tijdens de vakantie.

14. Sigaar
Er zat een kostbare sigaar in het doosje.
Hij stak een dure sigaar aan met de aansteker. 
Er zat een kostbaar sigaar in het doosje.
Hij stak een duur sigaar aan met de aansteker.

15. Planeet
Dat is een onbekende planeet in ons zonnestelsel. 
Hij tekende een grote planeet in het boek. 
Dat is een onbekend planeet in ons zonnestelsel. 
Hij tekende een groot planeet in het boek. 

16. Fabriek
Er is een grote fabriek te vinden op het platteland.
Zij verbouwden een onveilige fabriek na veel protest.
Er is een groot fabriek te vinden op het platteland.
Zij verbouwden een onveilig fabriek na veel protest.
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17. Ketting
Er ligt een unieke ketting bij de juwelier. 
Hij gaf een dure ketting aan zijn vriendin.
Er ligt een uniek ketting bij de juwelier. 
Hij gaf een duur ketting aan zijn vriendin.

18. Rivier
Daar stroomt een grote rivier door het landschap. 
Zij staken een woeste rivier over op een vlot. 
Daar stroomt een groot rivier door het landschap. 
Zij staken een woest rivier over op een vlot.

19. Structuur
Het is een ingewikkelde structuur om uit te leggen. 
Hij probeerde een simpele structuur te beschrijven.
Het is een ingewikkeld structuur om uit te leggen. 
Hij probeerde een simpel structuur te beschrijven.

20. Factor
Dat is een onmisbare factor voor het proces.
Hij bezit een belangrijke factor om succesvol te worden. 
Dat is een onmisbaar factor voor het proces.
Hij bezit een belangrijk factor om succesvol te worden.

PRACTICE ITEMS (N = 5)

Er is een uitstekende kliniek in die stad.
Hij probeerde een simpele structuur te beschrijven. 
Daar stroomt een groot rivier door het landschap.
De zwakke signaal verbeterde langzaam.   
Het noodzakelijke vetten staan op de dieetlijst


