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Aaiatelier : een atelier waar handwerkzaamheden worden uitgevoerd

Aaimachine : wordt gebruikt in het aaiatelier

Aaiveld : gemiddelde akker, met dank aan rasmaaier

Aal : een schoteltje paling bij de Thee

Aalkundige : Iemand die heel veel weet van een bepaalde vissoort.

Aalschat : een rijke vondst alen

Aaltijd : tijd om een lekker paling als maaltijd

Aamkozijn : te klein kozijn van klemmend raam, je moet er op rammen om het open of 

dicht te krijgen

Aandag : de dag waarop de week "aan" wordt gezet



Aapstad : Zuid-Afrikaanse metropool gezien door PVV stemmers

Aarborstel : hiermee maak je de aren schoon

Aardebloem : Geld voor ons allemaal

Aardepapieren; Atlas 

Aardeverlies : Het verliezen van een stuk grond

Aars : laars die net in de poep heeft gestaan

Aarsvet : (overtollig) vet rondom de aars

Aarsvet : Substantie die je liever niet op je tafellaken wil

Aasboer : kweker van visaas

Aasfondue : fonduegerecht waarbij men rottend vlees, dode kuikens en pieren in 

kokende olie doopt

Aaskop : Nederlander die de Duitsers in de val lokte tijdens de oorlog

Aasschaaf : voor kieskeurige vissen

Aassoufflé : gefrituurde snack voor vissen

Acebook : Een sociaal platform waar alle posts raak zijn

Acebook : Engels boek waarin de azen worden beschreven

Acebook : plaatjesboek met winnende opslagen

Acebook : Sociaal netwerk waar je altijd net te laat bent met je reply

Acelift : carpool waarbij alleen gereden wordt in high end bolides

Achtkastje : kastje naast het bed waar je goed op moet letten

Achwekkend : mislukte grap

Aderdag : feestdag ter ere van onze aderen

Adpak : zwembroek voor een hermafrodiet

Akker : bakker die zijn eigen graan oogst

Almoezenier : bedelaar die met alles tevreden is

Ames : meebewegende vrouwen

Amlul : voorzet stuk voor minder bedeelde zwafelaars

Anaal : woordgrapje wat grappig bedoeld is maar er schunnig uitkomt



Analiteit : ongepaste kontgrap

Andries Nevel : interviewer in de mist

Angzak : saai stukje in Taiwanese kwalitijdsfilm

Ankerhoer : prostituee die misbruik maakt van geile naïeve scheepsjongens

Ankpas : wettig betaalmiddel voor vrouwen van middelbare leeftijd

Annekoeken : koek gemaakt door Anne

Ansspelen : Travestie

Antaarn(paal) : staat altijd aan

Apper : Je moet via een app een afspraak maken, maar korter wordt je haar niet

Apucijners. Groente bij albert heijn

Ar-restaurant : restaurant voor mensen die met een arrenslee aan komen rijden

Ara : omroeporganisatie voor papegaaien

Araplu : beschermt tropische vogels tegen moessonregens

Arme Bakker : toch niet een succes, dat verse brood

Armelade : jam voor arme mensen

Armhoudplaatje : ter vervanging van mitella 

Arsepein : zoveel amandelmassa eten dat je achterwerk pijn doet

Artslagmeter : Meet waar kunst op slaat

Asmachine : ander woord voor crematorium

Asmachine : cremeerapparaat

Asmachine : Met stinkend asprogramma zonder dat je hoeft te roken

Assagesalon : middels moxa worden klanten tot een happy end gebracht

Assenaer : een chice inwoner van Assen

Assière : kassameisje met mooie kont

Asteel : tot de grond toe afgebrand kasteel ruïne

Asturbatie : crematorium met hoge productieviteit

Atverdamme! : Gisteren heel vies gegeten

Auna : (warme) na-pijn



Ausaal : op pijnlijke wijze ontdekken wat oorzaak en gevolg is

Auw : hele pijnlijke situatie van tv-host

Axi : lekker ruikend vervoermiddel mét chauffeur

Azzmuziek : voor de audioterreur in winkelpassages

Beetje appig : als je moe wordt van een App groep

Bernie Anders : alternatief voor Amerikaanse politiek

Branddebiel : iemand die voor de lol brandsticht 

Brikoos : steenvrucht

Buitbater : kroegbaas die ook heler is 

C-papier : een stukje toiletpapier dat net te kort is om je kont goed mee af te vegenermt 

eigenlijk niets

Childer : iemand die heel relaxed je huis van een nieuwe laag verf voorziet

Chip : drijvende elektronische schakeling

Chotland : gebied waar gekerstende Kelten wonen

Chroef : In een Vlaamse LP

Chroevendraaier : ouderwetse platenspeler met een iets te hoog gewicht op de naald

Echtbank : voor huwelijkse voorwaarden

Echter : rechter belast met het lijmen van huwelijken

Ecoleté : mos tussen de tieten

Ecoupeerzaag : photoshoptool om een digitaal beeld van ronde hoeken te voorziem

Editatie : heel lang zitten te navelstaren over een nieuw eologisme

Edtijd : Maar dat geldt ook voor jou

Eerbericht : praatje over wie we niet in de kou laten staan

Eerkamp : Het gaat alleen om de eer om mee te doen

Eerstation : Een station (bus, tram, trein) waar ondanks de regen helden altijd geëerd 

worden

Eetkunde : mathematisch culinaire wetenschap

Eeuwin : vrouw van honderd jaar



Egaboete : alimentatie 

Egel : een stekelige straatklinker

Egelzetter : artismedewerker met dikke handschoenen die verantwoordelijk is voor het 

verplaatsen van de egels van dag- naar nachtverblijf 

Egostenen : pijnlijke onderdelen om je imago mee te bouwen

Egs : Eivormige Engelse benen

Eha! : verrassende bustenhouder

Eieren : deelstaat in Duistland die met minder genoegen nam dan iedereen verwachtte

Eiland : daar waar de verlosser gewoond heeft 

Eincarnatie : na je dood terugkeren als een digitaal bestand

Ekster : stralende liefdesvogel

Elevisie : beeldscherm waarmee je omhoogkijkt

Elevisie : verhoogd gezichtsvermogen

Elfsturende auto : een voertuig dat wordt bestuurd door een elf 

Emocraten : Partij die emotioneel wordt over ieder onderwerp waarover ze moeten 

stemmen

Emocratie : Huidige staatsvorm

Enchil : een situatie die bijna tot een verongelijk was gekomen

Enekaas : borrelhapje voor alleenstaande

Enemarken : zeer dun bevolkt klein schiereilandje

Ennisleraar : wiskundeleraar met een voorliefde voor optellen

Eodorant : een muffe spruitjeslucht

Eodorant : religieus richeltje

Eodriehoek : christenen die elkaar de maat nemen

Eogen : het doel hebben iemand te bekeren

Eorgië : streng gristelijk land in de kaukasus

Eothermiek : warmte krijgen middels sex met je kleren aan

Erblijfsvergunning : dan mag je er altijd blijven



Erfpistool : voor kleurrijke moorden op je voorvaderen

Erreurverdachte : iemand die in Frankrijk door een vergissing als verdachte van een 

terreurdaad wordt aangemerkt

Errorisme : terreur door fout op fout op fout

Erstboom : Voorste boom

Ervies : borden en bestek, verkregen uit de nalatenis van een familielid

Erweer : Iemand die zich bij verdediging louter op hetzelfde argument blijft terugkomen

Esbisch : iemand die van slissen houdt

Etenschapper : iemand die eten bestudeert

Etenschapper : vakkenvuller

Etgevende macht : parlementariere democratie via email

Etris : de onbedwingbare neiging op stukjes eten op te stapelen

Etterbak : Houten lade met daarin vele kleine vakjes, waarin niet gebruikte etters liggen 

opgeslagen

Etterbak : iemand die de letters in verkeerde volgorde opschrijft, schrijver van hatemail

Ettergreep : deel van een woord dat vreselijk irriteert

Evenactiviteiten, kort iets doen naast je nevenactiviteiten

Ever : onbedreigde diersoort

Everworst : Obelix z'n favoriete broodbeleg

Exel : eiland vol vakantieliefdes

Fidel Astro : gecremeerde revolutionair

Frans Immermans : alomtegenwoordig politicus

Gerrit Omrij : dichter waar je met een boog omheen gaat

Hampagne : jus

Hampignon : familie van de biefstukzwam

Hantage : oplichting door een Chinese dynastie

Hefkok : baas in keuken én sportschool

Hell : Brits-Nederlands bedrijf dat er met duivels genoegen alles aan doet om de aarde 



onleefbaar voor ons te maken

Heoloog : iemand die gods woord verspreidt door hard te schreeuwen

Herapie : behandeling voor mannen

Hermiek : de mate waarin gedachten van een kluizenaar zich verheffen

Herry : lawaai als gevolg van het drinken van bepaalde alcoholische drank

Hipkaart : een door een kunstenaar ontworpen chipkaart

Hips : zoutjes waar je aangeschoten van wordt / de hik van krijgt

Ictator : Vindt zichzelf het beste

Ielklem : wielklem voor canta's

Ielrenner : afgetrainde fietser

Ielspoor : een heel klein spoortje dat je misschien wel achterlaat als je last hebt van 

hielspoor

Ien geboden : tien tegels om een goed restaurant te vinden

Ierdrinker : iemand die graag bloed van Ieren drinkt

Ierenarts : een arts voor de Ierse bevolking

Ierenneuker : iemand die vooral op alle kleine Ieren zout legt

Ierentuin : tuin vol met zeldzame Ieren in een hok

Ierenvriend : iemand die gek op Ieren is

Ierenzoet : roes uitslapende Ieren

Ierstenen : menhirs die te pas en onpas in het Ierse landschap staan

Iertje : klein pintje lauw bier zonder schuim

Ietsenmaker : iemand die iets maakt

Ietsenrek : rek met daarin resten van wat ooit fietsen waren

Ietslicht : een beetje licht

Ietspad : pad waar wie of wat dan ook op mag lopen/rijden

Ietszadel : Klein zadel op een racefiets

Ieuwbouwwoning : niet zo fraai

Ieuwslezer : iemand die met grote schrik de actualiteiten verkondigt



Ik : onderdeel van mijzelf

Ikido : vechtkunst waarin automutilatie centraal staat

Immerman : een man die vaststelt geen transgender te zijn of worden

Immerman : handige henk die zich voorstaat op z'n macho-zijn

Immerman : Ongetwijfeld mannelijk

Inaasappel : adamsappel van vrouw

Inapparaat : een apparaat dat openstaande schulden int

Inder : date-app met gegarandeerd sexsucces

Indrichting : maakt niet uit waar de wind vandaan komt, je gaat de goeie kant op

InkedIn : social network voor tattoo-artists

Innen : geld toe-eigenen

Inter : periode tussen herfst en voorjaar

Interjas : jas tussen warme en koude seizoenen in

Interklaar : de opstelling van Inter Milaan

Interklaas : elftal van hulpsinterklazen

Interklaas : goedheiligman met internationale betrekkingen

Interklaas : Sinterklaas die alle pakjes via internet besteld

Interklaas : Tussenpaus

Interkost : maaltijd die niet seizoensgebonden is zoals winterkost

Iosk : kraampje waar je een nieuw besturingssysteem voor je iphone op kunt laden

Iraffe : brabants beest dat je wijst waar je naar beneden moet

Irene : gillende vrouw op het dak van een brandweerwagen of ambulance

Iscriminatie : uitsluiting van een bevolkingsgroep op basis van feiten

Isexueel : wordt opgewonden van apple gadgets

Iskundeleraar : een docent die je leert wat iets is, of wat jezelf bent

Issionaris : iemand die anderen er van wil overtuigen dat de werkelijkheid bestaat

Iswijf : een extraverte vrouw

Jaal : net iets te korte sjaal



Jacques Onasch : zelfbevredigende politicus

Jamaan : positief ingestelde sjamaan

Kletterbak : wat je er ook inzet, alles valt er weer uit

Koningin Axima : regeert met de botte bijl

Kutsjesilen : met een niet geheel complete zeilboot toch meedoen met de wedstrijd

La : weggeschoven groente

Lachthuis : huis waar mensen kunnen bijkomen na een slachtpartij

Lager : slager die alleen kiloknallers verkoopt

Lagerij : neerkijken op de niet Vip gasten

Lakkegangetje : de ruimte in een schoonheidssalon waar nagels worden gelakt

Lansrol : Acteur die steevast als ridder getypecast wordt

Lasma : aggregatietoestand die zich niet zomaar laat vastleggen

Latergoud : voor degene, die de gouden medaille alsnog krijgt omdat de nummer 1 

doping had gebruikt

Lauwbekken : iets te lang in het afgekoelde bad blijven liggen

Laverjassen : kaartspel met heel veel drank

Lazenwassers : vensterpoetsers die tijdens het werk de krant lazen

Leedkamer : Geluiddichte ruimte waar men mag schreeuwen, huilen en kreunen

Leeggezin : gezin waarvan niemand meer leeft

Leermaker : iemand die "letterlijk" een stapje terug heeft moeten doen

Leesmes : van voornoemde kok om boeken te snijden

Leestomaat : product dat zo weinig tomaat bevat dat je het alleen op het etiket terugvindt

Leesvervanger : vegetarische kookapp

Lektriciteit : stroomnet met aardlek

Lerenkast : opbergmeubel van een fetisjist

Lesopener : didactisch advies m.b.t. het op een laagdrempelige manier beginnen van de 

les

Leurpotlood : geslachtsorgaan van een potloodventer



Leuteronderwijs : spreekt voor zich, alle onderwijs wat na de kleuterschool komt

Leuterschool : met leuterklassen waar een leuterjuf les geeft in uit je nek kletsen

Liegbasis : basiskennis voor een leugentje om bestwil, sinterklaas en kabouters bestaan

Liegenzwam : leugen die heel snel op komt zetten

Liegtuig : een groep ontkennende hooligans

Liegtuig : niet-zo-leuke jongeren die nooit de waarheid vertellen

Liegtuig : vervoersmiddel dat je bewust naar een verkeerde bestemming brengt

Lijfolie : olijfolie van derde persing, alleen geschikt voor uitwendig gebruik

Likspaan : spaan om vooraf iets van het bereide voedsel te keuren

Lindedarm : dooie tak van een lindeboom

Lipgevaar : dat je bij de eerste date toch stiekem op de mond zoent

Loeilamp : Zwaailicht (voor hulpdiensten) met geintergreerde sirene

Loerbedekking : Zonnebril

Loerkadetten : militairen van de geheime dienst

Loerkleed : tapijt van iemand met smetvrees

Lokfluit : fluit met aantrekkingskracht

Lomplottheorie : kinderen die zonder het te weten lager onderwijs volgen dan hun kunde

Lootzak : ondoorzichtige zak om blind lootjes uit te kunnen trekken

Lotceremonie, trekking van de Staatsloterij

Luchteling : gevangene die rondloopt op de luchtplaats

Luchtgedrag : neurose van kantoorwerkers, die bij het minste en geringste naar buiten 

lopen 

Luchtstrook : strook naast de snelweg om een luchtje te scheppen

Lufpoker : Spel tussen twee rivalen om de hand van een geliefde

Luisteren : heel zacht horen

Luiswachter : luizenvader op school

Luizenaar : Ontluist in z'n eentje

Lusjesman : tapijtknoper



Mam : vrouwelijk voorganger in moskee

Martphone : de telefoon van met nummerherkenning

Meland : door mij geannexeeerd waddeneiland

Norharen : Baard in de gevangenis gegroeid

Nurken : chagrijnige geluiden maken in je slaap

Nurken : vervelende mensen die ook nog een snurken

Nutselen : zinvolle hobby

Ocialistische Partij : 'Oh...zit dat zó'

Ocus : als je vindt dat je je ook eens met meerdere dingen tegelijk bezig mag zijn

Odeman : brengt odes uit

Odomie : klinkt pijnlijk

Oekje : zacht koekje waarvan de knapperigheid is verdwenen door te lang buiten de 

trommel

Oerei : geklutst ei van een titanosaurus

Oeuf bourguignon : Franse vegetarische stoofschotel

Offie : het nieuwe doei

Offiezetapparaat : espressomachine met een onvoorspelbaar defect

Oga : relaxende stretchoefeningen uit India om je ogen in balans te brengen

Okki : kabouter in de tuin van een asociaal gezin

Ologisme : manier om je werk uit te stellen

Omaat : tomaat met rimpelig vel

Ominee : iemand die onheilspellend preekt

Omkommer : intens verdriet vanwege een gevallen soortgenoot

Ommelding : routewijziging wegens terroristische aanslag

Ommelding, een melding dat iets om is

Omofiel : verslaafd aan wasmiddel snuiven

Omosexueel : doet het op de wasmachine

Ompassie : de behoefte om zaken die recht staan om te werpen/gooien



Omputer. Zet woorden om in een andere taal

Omtom : tomtom die je om laat rijden

On-Brandsteder : integere, inhoudelijke tv persoonlijkheid

On-verbale communicatie : uitwisseling van boodschappen waar geen touw aan vast te 

knopen is

Onbon : praliné die je helpt van je chocoladeverslaving af te komen

Ondagskind : een vervelend mens

Onderbaarlijk : valt toch beetje tegen

Ondon : hoofdstad van de UK na de Brexit

Ontgrappen : geintje, ik neem het terug

Oofrack : lastig te bevestigen imperiaal

Oogschieten : schieten op het oog : boogschieten

Oogschutter : sterrenbeeld van klaas vaak

Oogwerker : een vrij lange en dunne optometrist

Ooier : man die schapen voor sex verhuurt

Ookapp : zelfde app als een andere app

Oomboter : slappe zak

Oomgaard : tuin met fruitbomen van close familielied

Oomstam : grote en wat houterige broer van je moeder

Oomzaag : om je familiebanden kort te houden

Oorapparaat : de betekenis verandert niet

Oorbibs : bolle wangen

Oordeelshop : rechtswinkel

Oordenboek : atlas

Oordeur : deur die automatisch klingelt bij het opendoen

Oordgrappen : speling met taal in een bepaald gebied

Oordwapen : bom die een hele regio verwoest

Oorkeur : gehoortest bij de gehoorspecialist 



Oorkeuren : wat vrouwen altijd doen bij hun eerste date

Oormachine : buitengewoon lawaaierig stuk gereedschap

Oorwegmuseum : expositie over het ontspoorde leven van Vincent van Gogh

Operwten : vergeten groente

Operwtjes : groente waar je altijd naast grijpt

Oplamp : wit fietslichtje waarvan de batterij betere tijden heeft gekend

Oppelaars : man die vroeger op fb zat

Optelefoon : Om iemand een belletje te geven

Oren C : de radio versie van toren C 

Orisme : Een spreuk die nog niet

Orkaholics : mensen die verslaafd zijn aan met orka's werken

Ornado : een in vol ornaat gedraaide pirouette

Os-journaal : dagelijks programma met veeteeltnieuws

Oslim : iemand die het gouden kalf aanbidt

Ossenhol : waar eens de vossen woonden, wonen nu de ossen

Otolijst : Een garagebox voor mensen met een slechte uitspraak

Otterdam : 010 met een PvdD-burgemeester

Oudvis : heeft door zijn hoge leeftijd zijn glans verloren

Ourgette : hele oude groente

Outkachel : omdat hout niet meer mag vanwege fijnstof

Ouvenir : Aandenken aan een vakantie dat je onderweg bent kwijtgeraakt

Ouwvakker : hele onhandige timmerman

Ouwvakker : klunzige doe-het-zelver

Paarvarken : fokzeug

Paghetti : pasta door papa klaargemaakt 

Peerwerpen : gooien van peren

Pekkoper : iemand die een hele goeie deal heeft gesloten voor een bak met teer

Pekulaas : verbrand sinterklaasgebak Pelcomputer : ter voorkoming van 'pelfouten'



Pelfout : een sinaasappel zo schillen dat het sap in de ogen van je overbuurman of 

-vrouw aan tafel schiet

Perrongeluk : als je een briefje van tien vind op het perron

Perziebonen : peulvruchten uit Iran

Portcomplex : opslagplaats voor port

Ppel : stottervrucht

Raadjesvlees : zo langzaam op zo lage temperatuur gegaard, dat het vlees helemaal uit 

elkaar is gevallen

Raadpan : een pan waarvan je nooit weet wat er in gekookt wordt

Raadworst : saucijs van sjoemelvlees

Raadworst : vlees van onduidelijke herkomst

Raaideurcrimineel : Mislukte inbreker, die er maar naar raadt welke deur hij moet 

openbreken

Raakbed : altijd raak

Raambed : bed wat tegen of onder een raam geplaatst kan worden

Raamverzorgster : glazenwasser 

Raamvisite : baby's bekijken vanachter het glas

Raboneger : Steven Brunswijk is bij een bank gaan werken

Rama : afwijkend moeder gedrag

Rambestuurder : trambestuurder die niet goed uit z'n doppen kijkt

Randalarm : waarschuwingssignaal bij diepe afgronden

Randmelder : hulpmiddelvoor blinden

Randnetel : nietje

Randweerbrigade : Groepering die slecht weer omsluit

Rankofiel : iemand die op dunne mensen valt

Rapgat : chronisch verwijde kringsluitspier

Rapgat : verbind een of meerdere verdiepingen zonder treden

Raplift : sneller dan de treden



Raploper : traploper waarvan de roeden los zijn

Rappenhuis : hoog en smap trappenhuis, voordat je het weet lig je beneden

Rasmaaier : contraptie die zorgt voor raciale gelijkheid, niet één ras steekt boven het 

andere uit

Ravveure : gissen naar de betekenis van krassen op een metalen plaat

Reditcard : kaart waar je altijd rood mee staat

Reinconducteur : die checkt of je wel schoon bent

Reinconducteur : iemand die controleert of je wel schoon bent

Reinmachinist : machinist op voertuig dat de rails schoonhoudt

Reinstel : proper duo

Reipennen : staketsels gebruikt bij het reidansen

Rekhaak : trekhaak die onder de voorbumper van een andere geparkeerde auto is blijven 

steken

Replied · 1 Reply

Riekenland : land dat na austerity in opstand komt

Rijheid, partij van de : een politieke partij die opkomt voor het ware rijden

Rijkaarten : vroeger op de wallen heel populair. Ook in de oorspronkelijke betekenis 

mag je gratis naar binnen

Rijtbord : bord om eea uiteen te trekken

Rille : oversized luchtinlaat op auto voor extreme motorkoeling

Rocastrinatie : het missen van deadlines door eologisme-verslaving

Roccoli : dansende bacterie

Roeikasgassen : Gassen die geproduceerd worden als een roeivereniging droog oefent in

een kas

Roepsex : 'kringgesprek' met vreugdekreten

Rofijt : geroofd profijt

Rokkenpiloot : casanova zonder succes

Roningen : hoofdstad van Roningen



Ronvermelding : een manier in het artikel te vermelden wanneer je iets van of via Ron 

hebt gehoord

Rood Brittanië : communistisch land

Roodbak machine : een zeer sterke zonnebank

Roodje Roket : rode rucola

Roodkapje : deegplak gesneden met moordwapen

Roodrooster : heel erg warm aangelopen broodrooster zonder brood erin

Roodtrommel : een opbergplekje waar straks de hele pvda in opgeborgen word

Roodwinning : werk met negatieve inkomsten

Ros : tv en radio voor paardenhoeven

Rosser : een persoon op een motor die logt doet

Rossmotor : brommer om door schilderachtige gebieden te scheuren

Rostituee : iemand die je tegen betaling finaal in elkaar slaat

Rotskist : bij communisten gebruikt om zaken op te bergen

Rottoir : verwaarloosde stoep met vuil en scheve tegels

Rouwen : spijt hebben van je huwelijk

Ruckstop : café voor vrachtwagenchauffeurs, speciaal voor auto-erotische handelingen

Rugsdealer : tapijthandel als dekmantel voor verdovende middelen verkoop

Rugwachter : Geeft dekking aan het water

Rui : warm kledingstuk dat uitvalt

Ruiloft : Jaarlijks boerenfeest dat gehouden wordt in de lente

Ruisbeeld : storing tv

Ruisboogschieten : pijl&boog-spel met afleiding

Ruisigen : iemand vermoorden met monotoon nietszeggend geluid

Ruivensap : vloeibaar diervoeder

Rumband : verslaafd aan rum

Slam : dichtgeslagen godsdienst

Spermanent : kapsel dat erg in trek is binnen de sex industrie



Taande lamp : altmodische staande lamp

Taatsbezoek : royale klap voor je kop krijgen

Tandbeeld : Gesteldheid van het gebit, afgaand op gemaakte röntgenfoto' s

Tartpagina : pagina op social media die bedoeld is om reacties uit te lokken

Teelpan : pan voor de bereiding van stierenballen

Tenigen : iemand doodgooien met afgeknipte ledematen

Tenigen : iemand net zolang aantikken met de tenen tot deze sterft

Tereo : hifi-installatie die bij aanraking al stuk gaat

Tiltecoupé : treinwagon voor F-siders

Tippellijn : strepen op het wegdek waar prostituees lopen

Toel : speciaal gereedschap om een kapotte stoel mee te repareren

Tofzuiger : waar mannen dol op zijn

Tokbrood : baguette van eergisteren 

Toomboot : sinterklaasschip dat beperkingen krijgt opgelegd

Toomboot : sleepboot

Toplicht : staat altijd op groen

Toppen : stoppen op het hoogtepunt

Tring : een kleine onderbroek met belgeluid

Tucadoor : iemand die zwaar stucwerk met powernaps combineert

Tuurwiel : autostuur van iemand die eigenlijk te klein is om auto te rijden

Ubertijd : als je geen enkele zin hebt om langere tijd op een taxi te wachten

Ubertijd : Periode waarin iemand als volwassene nogmaals gaat puberen

Ublicatie : een artikel waarin steevast ge-vousvoyeerd wordt

UckyTV : parodiën op de prinsesjes

Uienradar : apparaat dat meet hoe groot de kans is dat er uien uit de lucht gaan vallen

Uinbroek : een naar lookachtigen ruikende tuinbroek

Uitjesschrift : schriftje met vierkantjes waar de uienteler precies de opbrengst aan uien 

noteert



Uitsland : Duitsland zonder Merkel

UL : da's er eentje zonder.

Urkentrekker : een voorwerp, substantie of persoon dat onweerstaanbaar is voor inwoner

van Urk

Urkije : oude kolonie van een klein voormalig zuiderzee eilandje

Usland : communistische heilstaat voor groningse boeren

Ussificatie : ongewenste veramerikanisering

Ut : Dialect voor het

Utella : beleefdheidsvorm van notensmeersel

Uteur : een schrijver waar je U tegen zegt

Utmarokkanen : zeer goed geïntegreerde Utrechters

Utochtoon : oudere oorspronkelijke bewoner

Utopiano : iemand die niet naar Utopia wil kijken

Utopsie : ontleden van een onbereikbaar ideaal

Utoyeren : het weigeren om je of jij te zeggen

Uurmoordenaar : secondewijzer

Uurpruim : zure aan rap bederf onderhevige vrucht

Uurwerk : oorverdovend doorslaan van klokken op 31 december om 12 uur

Uurwerk : voorwerp dat aangeeft wanneer het 00 : 00 uur is op de laatste dag van het 

jaar

Uurzaam : iets dat binnen een uur gerecycled kan woorden

Uwenhoeren : weten waar je aan toe bent

Uïne : restanten van een ui

Verblijfsel : een plekje waar je kunt verblijven als er na een storm maar weinig is 

overgebleven

Vergeleverd : ver weggebracht

Verrekpremie : trap na van je baas

Vertikkingsdood : gewoon niet ademen



Vertuigen : van nette burger in motorclublid veranderen

Vervleugeld : van vleugels worden voorzien als je bent overvleugeld

Verwinteren : de winter overslaan

Verzwijn : voortvluchtig varken

Waardvis : duur maar errug lekker

Waardvis : zeldzame kostbare vis

Waartekracht : hoe zwaar iemand harde feiten laat meewegen

Wakbegaafd, na 1 nacht vorst op t ijs gegaan

Warsliggen : weten waar oorlogen plaatsvinden

Warte Piet : die gekleurde Piet die in Duitsland gevraagd wordt te wachten

Warte piet : een piet die last heeft van wratten

Warteleitje : bedoeld om eenvoudig vast te maken

Waziland : een vakantiebestemming waarvan nou net niemand precies weet waar of wat 

het is

Weede kamer : een parlement met heel veel oppositiepartijen

Weekvijver : Poel voor eencelligen

Weepersoonsbed : kraambed met ruimte voor drie mensen 

Weepersoonsbed : plek waar slapjanus een dutje doet

Weerman : transgender die voor de tweede keer omgebouwd wordt

Weetbericht : een tweetbericht dat klopt!

Wellen : Iemand zo lang wassen tot dat hij of zij daar gek van word

Willem Rees : politicus die ooit opkwam

Witter : social network voor de KKK

Yslexie : de onbedwingbare neiging om eologismen te maken

Zië : Azië dat dus toch de wereld heeft veroverd


