
(ON)ZINNIGE ZINNEN 
 

• Een zeug die troost uit haar beerput. 
• Na het zoveelste smakeloze kopje koffie, vroeg ik: zet je hem espresso? 
• Het koeriersbedrijf bood hem een loopbaan. 
• 06 is meestal geen netnummer. 
• De dominee vroeg wat ik van de doopvont. 
• Voor pech onderweg hadden ze pannekoeken bij zich. 
• Toen de klok stilstond, wist ik al hoe laat het was. 
• Mijn stofzuiger heeft het begeven, vandaar dat ik deze bezemsteel. 
• De ster sprak de waarheid, maar de astroloog. 
• Ze vond die zeem een lapmiddel. 
• De uitgever probeerde zijn snor te drukken. 
• Toon de man voor het vuurpeloton stond, schoot hem wat te binnen. 
• Er is niemand die op mijn cabriolet. 
• Als blikken konden doden hadden ze er geen erwten in gedaan. 
• Een egoïst is iemand die niet aan mij denkt. 
• Ik ben niet arrogant, ik ben de beste. 
• Wie een kuil graaft voor een ander is in ieder geval geen egoïst. 
• Ik hou altijd een stuk maand over aan het eind van mijn geld. 
• Ik ben in de 7e hemel, de andere 6 wilden me niet. 
• Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden. 
• Ik mis mijn ex nog steeds, maar ik kan al beter richten. 
• Ik wou dat ik een vulkaan was, dan zou ik de hele dag roken en zou 

iedereen zeggen: kijk, hij werkt! 
• Hoezo geen idealen? Ik wil een heleboel mensen verbeteren. 
• Zelfontplooiing is wellicht ook goed voor je rimpels. 
• Wil degene die mijn fiets heeft gejat ook mijn krantenwijk overnemen? 
• Als de Telegraaf de krant van wakker Nederland is, blijf ik liever slapen. 
• Ik geloof niet in sprookjes zei ze en startte haar bezem. 
• Gelezen op een urinoir: Nederlands toekomst ligt in je hand. 
• Ik heb een minderwaardigheidscomplex, goed hè! 
• Wij van de boerenpartij zijn voor halfvolle werkgelegenheid. 
• Als ik haar dump, welke container moet ik dan nemen? 
• Bericht aan de regering: ik heb ook geen geld, maar daarom ga ik het 

nog niet van anderen afpakken. 
• Mijn vriendin heeft me bedrogen, vorige week vertelde ze dat ze was 

vreemdgegaan, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. 
• Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, waarom worden we dan nog 

niet bezocht door mensen uit de toekomst? 
• Mochten er verkiezingen zijn, stem op Bert en Ernie. Zij halen de 

bananen wel uit hun oren. 
• Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet 

bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat 
het je niet uitkomt. 
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