
IK ZAT ZO'N AVONDJE TE DENKEN EN DACHT... 
 

• Aan alle studenten: wordt bokser, meer kans op slagen.  
• Ik snoof ooit Coke, maar de ijsblokjes blokkeerden mijn neusgaten.  
• Bedenk steeds dat je uniek bent, zoals iedereen.  
• 24 uur in een dag, 24 bierflesjes in een krat, toeval?  
• Het is niet leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd 

beter dan het alternatief.  
• Sla nooit een man met een bril. Sla hem met je vuist, dat komt harder 

aan.  
• Als ik de dood overleef, overleef ik waarschijnlijk alles.  
• Ik mis mijn ex nog steeds, maar het is er niet meer zo ver naast.  
• Als je ouders geen kinderen konden krijgen, dan jij waarschijnlijk ook 

niet.  
• Ik steun openbaar onderweis.  
• Maak me niet kwaad, ik heb niet veel plaats meer om het lijk te 

verbergen.  
• Kritiek is nog niet half zo efficiënt als sabotage.  
• En op de achtste dag zei God: "OK, Murphy, nu is het jouw beurt."  
• Ik kna 300 woodren pre mniuut tpynen.  
• Maak je geen zorgen over dement worden, je zal het toch niet 

beseffen.  
• Iemands recht om te roken stopt daar, waar het gezicht van iemand 

anders begint.  
• Mijn dokter zei me te stoppen met die dineetjes voor vier, tenzij er drie 

andere mensen bij waren.  
• Lees goed na je geen woorden overgeslagen hebt.  
• Je dorp heeft gebeld. Ze willen hun idioot terug.  
• Als alles goed gaat, heb je waarschijnlijk iets over het hoofd gezien.  
• Een wijs man speelt geen haasje-over met een eenhoorn.  
• God maakte de man en zei: "Goed!" God maakte de jongen en zei: 

"Nog beter!" God maakte de vrouw en zei: "Twee op drie is niet slecht."  
• Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk.  
• Als je rijdt, leg je je leven in de handen van je voeten.  
• Vliegen is jezelf op de grond werpen en missen.  
• Ik wil sterven in mijn slaap, net als mijn grootvader. Niet roepend en 

tierend zoals de passagiers in zijn bus.  
• Wie het laatst lacht, denkt het traagst.  
• Ik heb me voorgenomen om eeuwig te leven, tot nu toe gaat dat 

goed.  
• Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je 

hen hoort spreken.  
• Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te 

kijken en dacht bij mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"  
• Het leven is te kort om te discussiëren, dus heb ik altijd gelijk.  
• Mijn minderwaardigheidscomplex is niet zo goed als het jouwe.  
• Op dit moment heb ik een deja vu en geheugenverlies tegelijkertijd. Ik 

denk dat ik dit al eens eerder vergeten ben.  
• Het enige dat ik wil is de mogelijkheid om te bewijzen dat geld niet 

gelukkig maakt.  
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• Lange periodes van droogte worden steeds gevolgd door periodes 
van regen.  

• Wees consequent, maar niet altijd.  
• Eet nooit gele sneeuw.  
• Als je iemand niet kan uitstaan, loop dan eens een kilometer in zijn 

schoenen. Op die manier ben je en kilometer van hem verwijdert en 
heb je ook nog eens zijn schoenen.  

• Verjaardagen zijn gezond: hoe meer je er hebt, hoe langer je leeft.  
• Er zijn drie soorten mensen: zij die kunnen tellen en zij die dat niet 

kunnen.  
• Als je nooit de eerste keer slaagt, moet je niet gaan 

parachutespringen.  
• Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken. Ongelukken op 

de achterbank veroorzaken kinderen.  
• Als je doodvriest en naar de hel gaat, moet het ergens onderweg toch 

wel deugd doen.  
• Een Duitser, een Fransman en een Belg komen een café binnen. Zegt 

de cafébaas: "Is dit een grap?"  
• Ik ben niet gespannen, alleen heel, héél alert.  
• Wie vroeg sterft is langer dood.  
• Ik mag dan gek zijn maar ik kan wel vliegen.  
• Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van.  
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