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Badmogenda: 
 
� 04-10 Badmostap 
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� 05-12 Badpak-avond 
� 03-01 Nieuwjaarsreceptie 
� 17-01 Badmodisney 
� 07-06 Badmoquizzz 

Badmo 1
e
 prijs kettingbotsen 

 
(Van onze verslaggever) 

fgelopen week werd op het 

Overijsselse gedeelte van de 
A28 tussen Zwolle en het 

knooppunt Nulde de eerste WK 

“kettingbotsingen veroorzaken” 

gehouden. 
 

Deze nieuwe en binnenkort ook 

olympische sport, wordt al jaren 

fanatiek beoefend door verschillende 

landgenoten van ons die verenigd zijn 

in de KNKB. 

Nadat commissaris van de Koningin 

uit Overijssel, de heer Reelus ter Beek, 
om half tien het startschot had 

gegeven, volgde een uitermate 

spannend wedstrijdverloop. Door de 

bestuurders en hun bijrijders werd een 

strijd op leven en dood uitgevochten 

om zich aan het einde van de dag met 

de begerenswaardige titel van 

wereldkampioen te mogen tooien. 

Na ruim 1½ uur, waarbij de geur van 

gesmolten rubber de omgeving van 

Zwolle overheerste, was het Ad F. die 
het bij Hardenberg voor elkaar kreeg 

het totale wedstrijdveld in een grote 

kettingbotsing te veranderen. Door dit 

knap staaltje van wedstrijd vernuft 

verdiende hij en zijn team als eerste de 

felbegeerde titel van wereldkampioen 

in kettingbotsingen veroorzaken. 

 

 
Wachtend op de verdiende fles champagne. 

 

Na deze succesvolle wedstrijddag gaat 

Ad in training om volgend jaar met 

zijn team de titel te verdedigen op de 

A16, waar nabij het kettingbotsingen 

minded Prinsenbeek het volgend 

kampioenschap gehouden zal worden. 

 
De opel Frontala keert terug naar de Wagenmakerij. 

 

Om deze titel te vieren bent u 21 

september in de gelegenheid Ad te 

feliciteren in de “Badmoos Arena” te 

Langeweg. Dit feest zal opgeluisterd 

worden door de lokale band Tyfuzzz, 

die speciaal voor deze gelegenheid 

besloten heeft de muziekinstrumenten 

weer uit de kast te halen. 

 

Redactioneel commentaar 
 

et pijn in ons hart moeten wij 

als redactie constateren, dat 

ook wij, net als een overgrote 
meerderheid van onze maatschappij, 

slachtoffer zijn van de vervaging van 

“normen en waarden” in onze 

samenleving. 

Terwijl wij dachten een “gentlemen’s 

agreement” te hebben met een onzer 

adverteerders, blijkt deze gedachte 

slechts van ene zijde te komen! Terwijl 

de redactie massa’s kandidaat-

adverteerders moet teleurstellen om de 

Badmoos Info niet te moeten 

degraderen tot een plaatselijk 
advertentieblaadje, is één van de 

gelukkige, die zijn bedrijfsnaam wel 

aan deze magnifieke “Info” mag 

koppelen, van mening niet aan zijn 

financiële verplichtingen te hoeven 

voldoen. 

In deze en in volgende edities, zult u 

als lezer de advertentie van DJ de G. 

voortaan moeten missen. Deze 

maatregel zal van toepassing blijven 

totdat dit sujet zijn schuld, die dateert 
vanuit het pré-euro tijdperk, aan de 

redactie heeft voldaan. 
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Langs de zijlijn 
 

 

n deze editie hebben wij een 

interview met iemand die voor de 

Badmoos onmisbaar is door zijn 

geestelijke ondersteuning van deze 

topatleten bij de wekelijkse 

nabespreking van de gespeelde 

wedstrijden. Hieronder volgt een 

gesprek met Maarten F. 

 

“Wat is uw relatie met de Badmoos” 
“Ik zurg der veur da die manne weer 

naor dur wijf kunne gaon mee een eel 

skala van kut smoeze om die wijve weer 

op dur plek te zette. 

 

“Oeps, dat klinkt behoorlijk vrouw 

onvriendelijk. Gelooft u niet in 

gelijkheid van beide seksen?” 

“???? …Sex….??? Za’k us un boekske 

ope doen over wijve? 

 

“Boekje ???? Oh, u leest naast dit 

hoogstaande, objectieve, diepgravend 

en creatieve kwaliteitsmagazine ook nog 

andere vergelijkbare kwaliteitsbladen 

en boeken?” 

“Ja, ik kijk naor de plaotjes in de 

pleebooi, de autoweek en suske en 

wiske. En daorum wit ik da die twee 

sekse nie utzelfde zijn. 

 

“Is deze fundamentele en misschien iets 

of wat orthodoxe mening van u 

gebaseerd op de informatie die u uit 

deze bladen haalt of heeft u nog andere 

bronnen om dit alles te kunnen staven?” 

“Staove, dur zijn maor twee staove die 

telle en da is dun dieje van mijn en die 

van Sinterklaos. Witte waor die wijve 

goed veur zijn?  

 

“Nee, .………waarschijnlijk niet volgens 

uw levensfilosofie, maar wij zijn 

natuurlijk felle voorstanders van de 

vrijheid van meningsuiting, dus….. 

vertelt u eens.” 

Vrouwe hebbe nog minder verstand dan 

un schelpdier! 

 

“Wilt u daarmee een vergelijking maken 

tussen  de omvang van een schelpdier 

en de inhoud van de vrouwelijke 

hersenen?” 

“Godeverdomme hersene hebbe ze nog 

nie eens. Er zit helemaal niks onder die 

haardos. Overigens ut zou goed 

uitkomme als ze elemaol kaol zouwe 

zijn, dan kost ut ok gien kappersgeld. 

Over geld gesproke, ze motte ook nie 

verder dan drie kunne tellen, want 

anders kunne ze oe PIN-code onthouwe. 

Die wijve hebbe eigenlijk maor één 

recht en da‘s ut aanrecht! En als ze van 

ut aanrecht in één keer in de bank kunne 

komme, dan is de ketting te lang!!! 

 
 

 
Maarten F., gezellig met juf Joke, te midden van 

een surplus aan jong vrouwvolk!!? 

 

“Dat klinkt niet erg positief over het 

zwakke geslacht, is er volgens u nu echt 

niets positiefs te melden over de 

vrouw?” 

Ut enigste positieve zijn de ideale maote 

van die wijve, die zijn namelijk ok al 

lang bekend. Iedereen wit da die 90-10-

40 motte zijn. 

 

 “Oh ja????” 

“Jao, 90 jaar oud, 10 miljoen op de bank 

en 40 grade koorts! Ik zeg altijd maor 
zo, de wereld mot 365 keer zo hard 

draaie, dan krijge we 12 keer op een dag 

salaris en dan bloeien al die wijven in 

een dag dood. Witte trouwens in welke 

maond ze het minste zeiken, in februari 

want die maond het maor 28 dagen. 

 

“Goh, als wij dit interview moeten 

samenvatten , dan lijkt de rode draad in 

het hele verhaal te berusten op een wel 

zeer diep gewortelde vrouwenhaat. 

Zouden wij als redactie hier bepaalde 

conclusies uit moeten trekken? Een 

normaal leven tussen man en vrouw is 

toch gebaseerd op liefde? U wilt ons 

met al deze opmerkingen toch niet 

vertellen dat uw geaardheid of 

misschien wellicht uw gevoelens neigen 

naar ………. een soort herenliefde? Of 

laten wij de vraag wat directer stellen: 

Bent u homo?” 

“Asteblief, ik kan nog gienne 

thermometer in mijn kont velen! 

 

“Maar waar gaat uw liefde dan wel 

naar uit?” 
“Mijn liefde is de autocross. 

 

“Autocross?? U doet hier actief aan 

mee?” 

“Jao, ik vind ut heerlijk om aan 

wedstrijden mee te doen.” 

 

“Oh, en valt u, net zoals de Badmoos 

regelmatig doen, ook wel eens in de 

prijzen?” 

“Nee, ik ben nog volop bezig om mijn 
auto met een goeie afstelling in 

wedstrijden uit te brengen. Da’s een eel 

gesleutel, wa eel veul tijd kost, hierdoor 

ben ik nog nooit in de prijzen gevalle ” 

 

“Maar uw auto, hebben wij begrepen 

via inside information, is toch wel eens 

als eerste over de finish gegaan? Weet u 

dat niet meer, of heeft u toen zelf niet 

gereden?” 

“Jao, toen zat er een ander achter het 
stuur.” 

 

“Een van uw vrienden of ……………… 

vriendinnen?” 

“Een van mijn …………… ach 

trouwens ouwehoer nie zo, da maokt ok 

niks uit. Ik praot er nie over.” 

 

“U bedoelt  ….……een vrouw dus! 

“♀♂�����Ω����� …… ut is altijd ut 

zelfde gezeik over die wijve.” 

 

 
Noot van de redactie: 
Gedesillusioneerd verliet Maarten F. het 
etablissement waar dit interview plaats vond. 
 

 

 

 

 
(advertentie) 

Hier had de advertentie van  

DJ “De Gijs” 
kunnen staan, maar dan moet er wel 

betaald worden!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

I 


