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Wie van de drie?

 
 

Mijn naam is: “Koningin”  
Mijn hobby’s zijn: Wimlexen, seilen op 

de Groene Draeck, zogen, zwaaien , 

videel lachen, benen breken, dwaze 

moeders in voetbalstadions kapoet laten 
skieten, de opera Evita bezoeken, de 

voetbalfinale van 1978 steeds maar weer 

opnieuw bekijken, mijn ware aard 

verbergen,  

Mijn dagelijkse werk bestaat uit: 

Wimlexen, seilen op de Groene Draeck, 

zogen, zwaaien , videel lachen, benen 

breken, dwaze moeders in 

voetbalstadions kapoet laten skieten, de 

opera Evita bezoeken, de voetbalfinale 

van 1978 steeds maar weer opnieuw 

bekijken, mijn ware aard verbergen, 
Mijn wens is: Mijn schoonmoeder zo 

snel mogelijk van de trap laten vallen en 

zelf op die stoel gaan sitten. 

 
 

Mijn naam is: “Koningin” 
Mijn hobby’s zijn: Constant lexen, 

zeilen op de Groene Draeck, zogen, 

leren schrijven, samen met papa boeren 

pesten, standin Bea zijn, postzegels 
verzamelen van mijn schoonmama en ze 

voordat ze in het album gaan, eerst 

likken, neuspeuteren, kutklauwen (na de 

scheerbeurt!), 

Mijn dagelijkse werk bestaat uit: 

Varkens slachten, kippen slachten, 

kalkoenen slachten, koeien slachten en 

zorgen dat ik zelf geen bloed aan mijn 

handen krijg. Analbeten leren schreiven 

en leesen, Argentijntjes integreren, 

schoonmama soufleren, Margarita’s 
belastingaangifte invullen 

Mijn wens is: Ten koste van alles 

koningin worden! 

 
 

Mijn naam is: “Koningin” 
Mijn hobby’s zijn: Klaas Frisaal lexen, 

zuigen op de Neeltje Jacoba, de 

waarheid genuanceerd brengen 

(leugentjes om bestwil), met voorkennis 

bepaalde dossiers lezen en zondag’s 

BHV-er zijn bij bepaalde 

kerkgenootschappen, cowboytje spelen 

met Da Silva, Coken met Klaas,  

Mijn dagelijkse werk bestaat uit: 

Overleg voeren met JP en de directeur 

van de AIVD, potten rammen in het 

Vondelpark, potten rammen in onze 

slaapkamer, lijntjes nemen, zorgen dat 

er geen man in Nederland is met wie ik 

niet heb ge………….. “Bak”-vrienden 

bezoeken. 

Mijn wens was: Ten koste van alles 

koningin worden! 

Wat bedoelt u met die BHV-activiteiten? 
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Vervolg “Wie van de drie” extra vraag aan 

Mabel: 
“Ik zal eens even in m’n handtasje 

kijken of ik een overtuigend bewijs heb 

van mijn Florence Nightingale 

activiteiten: 

 
Foto: Cor Viesveen 

Verkeerde lippen gebruikt bij mond op mond 
beademing. Topcrimineel slikt en stikt! Te 
Langeweg. 

 

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 Ad G. 

 

“Wat is uw relatie met de Badmoos” 

“Relatie??? Ik eb eel mun leve nog gien 

relatie gehad., En …… da maok me 

niks uit, maor ik kan lekker lullen mee 

die gaste” 

“Maar weet u dan wel wat voor vlees u 

in de kuip heb met deze sportieve 

jongens?” 

“In de kuip? Ze speulen toch in de 
Waai? Ze hebbe me tenminste weleens 

een Waaibox proberen aan te smeren..” 

“Maar die kunt u toch wel betalen?” 

“Ja, maor daor praot ik nie over, ik ben 

nie net als al die andere, da’s meer wind 

dan regen om ut zo maor us te zegge” 

“Meer wat???? Is dit een 

spreekwoordelijk gezegde uit de 

beroemde Dikke Van Dale?” 

“De dikke wie? De dikke van Damen 

zal de wel bedoele, of nie soms?” 

“Nee, dat bedoelen we niet maar wat 

ons op valt is de manier zoals u ons nu 

te woord staat. Het is alsof het zo uit 

een literair standaardwerk als Van Dale 

zou kunnen komen. Heeft u nog meer 

van deze welgemeende en 

welbespraakte wereldwijsheden?” 
“Oh ja, Stempelende rammen zijn beter 

dan rammelende stempels. Dur is niks 

zo mooi als mee een ooi in ut hooi.  

Ak ut nie wit, dan denk ik er over na.” 

 

 
 

“Ja, Dat zien wij!” 

 

Te Koop 
Z.g.a.n. luxe motorboot uit de betere 

klasse. Voorzien van 3 kajuiten waar 

ruimte in overvloed is om je met één of 

meerdere aanstaande koninginnen terug 

te trekken.  

Enige mankement is een defecte zuiger ! 

Betaling in natura helaas niet meer 

mogelijk. Geïntresseerden kunnen een 

brief schrijven naar de redactie onder 
nummer 658.157.254BM. Let wel 

kandidaten moeten voldoende kapitaal 

krachtig aantoonbaar zijn. 

 

Zie foto : 

 
 

 

Gehoord en gezien bij Bas 
 

• Watersnood in de Tempelier, door 

130 kilometer papier 

• Barjuffrouw slaat, na poging tot 

handtastelijkheid, een bezoeker van 

de kruk. 

• Barjuffrouw slaat mis, maar raakt 

de bel. 

• Barjuffrouw niet op de hoogte van 
de etiquette en verzaakt een rondje 

te geven. 

• Bas, één rode wijn aub ! 

Nimt um gdv zelf maor mee ! ! ! 

(Dame in kwestie neemt dus 

voortaan eigen fles mee). 
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nieuw in ons assortiment: horizontaal / vertikaal 

en golvend design zemen 

 

Niet Gehoord dur Bas 
 

 

• Bas …………… Bas …….. 

Bas….. Bas ..... 
godverdomme gif ons us wa!  

Bas …………… Bas …….. 

Bas….. Bas .... Bas 

.... Bas .... 
 

Zou de plaat blijven hangen ? 
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