
Idiomatic Reading Sentence Phenomenon Acceptance Remarks
yes Hij poetste de plaat . V2 OK
yes Hij heeft de plaat gepoetst . Vfinal OK
yes Ik denk dat hij de plaat wilde poetsen . VR OK
yes Poetste hij de plaat ? V1 OK
no Wat voor een plasat heeft hij gepoetst ? WH-Q OK typo
no Hij heeft de mooie plaat gepoetst Modification Over
no De plaat die hij gepoetst heeft is mooi . Relativisation OK
no Welke plaat heeft hij gepoetst ? WH-Q OK
no Hij heeft de plaat gisteren gepoetst . scrambling over topicalisation is lacking here
no De plaat werd door hem gepoetst . passive OK but this actually a defect of Alpino
no Wat een plaat ! independent OK
no Hij heeft deze plaat gepoetst other det OK
no Hij heeft de platen gepoetst plural OK
no Hij heeft de plaatjes gepoetst diminutive OK
yes Hij schoot een bok V2 OK
yes Schoot hij een bok ? V1 OK
yes Hij dacht dat dat hij een bok zou schieten VR OK
yes Een bok heeft hij niet geschoten topicalisation OK

yes Wat voor een bok heeft hij nu weer geschoten ? WH-Q under
object is a trace, pattern must check for 
its antecedent

yes Hij heeft een enorme bok geschoten Modification OK
yes Hij heeft die bok gisteren geschoten scrambling OK

yes De bok die hij geschoten heeft is enorm Relativisation under object is a trace, antecedent is relpro
yes Er werd door hem een enorme bok geschoten passive under
no Wat een bok ! independent OK
yes Hij sloeg een flater V2 OK
yes Sloeg hij een flater V1 OK
yes Hij dacht dat hij een flater zou slaan VR OK
yes Een flater heeft hij niet geslagen topicalisation OK

yes Wat voor een flater heeft hij nu weer geslagen ? WH-q under
object is a trace, pattern must check for 
its antecedent

yes Hij heeft een enorme flater geslagen Modification OK
yes Hij heeft die flater waarschijnlijk geslagen omdat hij erg  scrambling OK

yes De flater die hij geslagen heeft Relativisation under object is a trace, antecedent is relpro
yes Er werd door hem een enorme flater geslagen passive under
yes Wat een flater ! independent OK
yes Hij kan dat niet velen cranberry under
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