
JE DRINK TEVEEL KOFFIE ALS... 
 
Je omhoogt skiet. 
Je een proces-verbaal voor snelheid krijgt, zelfs als je parkeert. 
Je hardloopt in je slaap. 
Je antwoordt voordat er iemand op de deur klopt. 
Je koffiebonen in je mond vermaalt. 
Je met je ogen open slaapt. 
Je video's moet bekijken in fast-forward. 
De enige keer dat je stilstaat tijdens een aardbeving is. 
Je een foto van jezelf kan maken van 10 meter afstand zonder de timer te 
gebruiken. 
Je de koffiepot schoonlikt. 
Je de werknemer van de maand bent bij het koffiehuis en je daar niet eens werkt. 
Je ogen open blijven tijdens het niezen. 
Je op andermans nagels bijt. 
De zuster een wetenschappelijke rekenmachine nodig is om je pols op te nemen. 
Je handen zo trillen dat mensen ze gebruiken om hun cocktails te mixen. 
Je zestig woorden per minuut kan typen met je voeten. 
Je het oortje hebt versleten van je favoriete mok. 
Je alleen naar vergaderingen gaat voor de gratis koffie. 
Je vergeet de papiertjes van snoep af te halen voordat je het opeet. 
Emiel Ratelband vindt dat je kalm aan moet doen. 
Je een miniatuur stad hebt gebouwd van plastic koffie roerdertjes. 
Mensen duizelig worden als ze naar je kijken. 
Mensen hun batterijen kunnen testen in je oren. 
Je gecremeerd wilt worden zodat je de rest van de eeuwigheid in een koffiekan kan 
doorbrengen. 
Je terug wil komen als koffiekopje in je volgende leven. 
Je verjaardag een nationale vakantiedag dag in Brazilië is. 
Je alleen gaat slapen zodat je wakker kan worden en koffie kan ruiken. 
Je je katten 'melk' en 'suiker' noemt. 
Je dronken wordt zodat je weer op kan knappen. 
Je prefect Arabisch spreekt zonder 1 les. 
Je een plaatje van je koffiemok op je koffiemok hebt. 
Je niet meer wacht tot het water kookt. 
Je niet kwaad wordt, maar kookt. 
Je 3 favoriete dingen in het leven koffie voor en koffie na zijn. 
Je je 2e kopje niet meer kan herinneren. 
Je je hond helpt zijn staart te achtervolgen. 
Je EHBO trommel een infuus met koffie bevat. 
 
Meer humor op www.hmvgerritsen.nl  
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