Vandaag

Dumpert

Poll

WTF! Blauwe ballen van verbinding
Hé, daar is die meneer met z’n blauwe ballen weer! De blauwe
ballen van verbinding waarmee we samen wereldkampioen
worden in het beter leven met elkaar. Of zoiets. Goed, alle
verbindingsideeën zijn verzameld en vandaag is de SHORTLIST
gepresenteerd. Met de tien allerallerbeste suggesties voor een
gebatikte wereld vol bloemenkinderen. Handig overzicht om
jezelf te verbinden met een authentiek WTF-moment. Want
WTF! Check ook die filmpjes dan. Publiekslieveling is Sander Mallie (hihi). “Mijn idee
is het Integratie WK - een voetbalevenement waarbij de teams bestaan uit spelers
met 11 verschillende nationaliteiten”. Of nee, deze gaat 't worden! “Stel je eens
voor dat er een plek is waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar hangjongeren ook
gewone mensen blijken te zijn, die behoefte hebben aan het vinden van een
oplossing voor hun vragen (...) dat is nou het digitaal dorpsplein”. Of anders deze
kanshebber in de categorie Onbegrijpelijke Ideeën: “Wanneer je een blauw kopje
koffie bestelt, krijg je er standaard twee, tegen anderhalf keer de prijs. Je kunt het
enkel bestellen als je met z'n tweeën bent en je de ander (nog) niet kent”. Of wordt
't deze of toch soms deze? Voor de winnaar ligt 10.000 euro klaar. De ballen!
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Opgepakt wegens ongeschikt kerkhof
Man bevrijdt hond met betonschaar
Russen zijn uitgeteld
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Tweede Kamer gaat (niet) twitteren
Kerstcollectie deel 1
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Meer nieuws

BlackBerry Torch
Goedkoopste in NL!
Sim-only bellen?
Simpel!
Picas, maar
dan in het giga
Kom op voor je
vrijheid op internet!

Filenieuws
4 files - 15 km.

VanKoetsveld | 20-10-10 | 17:17 | Link | 82 reacties

A-wegen 4 files 15 km
N-wegen 0 files 0 km

Reacties

Overige 0 files 0 km

Via GeenFile.nl

Stuitend gelul allemaal,
zal allemaal wel heel aardig en zinvol bedoeld zijn,
maar er druipt een naargeestige naïviteit van af die mij op voorhand de adem beneemt.
WTF?

Bezoekers

Flash

vander F | 20-10-10 | 17:19

162001 leden.
2263 stijllozen

Gargamel doet al niet mee om de kleur.

Tweet v/d Dag

Willem VanDer Decken | 20-10-10 | 17:24

Als je na een inbraak een blauwe wetsdinaar belt, krijg je er standaard nul, tegen dubbele
kosten.

Kapitein Sjaak Mus | 20-10-10 | 17:24

Gamert
Een blauwtje lopen en hem of haar daarna bont en blauw slaan...?

ginrin | 20-10-10 | 17:25

"waar hangjongeren ook gewone mensen blijken te zijn"
opsodemieteren met je blaawe bal of je krijgt van mij een blauwe oog

Rene Zoutketel

| 20-10-10 | 17:25

Bedankt nog voor de bal, Sam.

Geppie. | 20-10-10 | 17:25

Jeuk.

_ILT_ | 20-10-10 | 17:25

Echt een wintertopic. Ik had vanmorgen ook voor het eerst weer blauwe ballen. Het begint
weer lekker fris te worden.

Pastor Sippenhaft | 20-10-10 | 17:28

Blauwe ballen doet mij als man toch aan een ander, pijnlijk fenomeen denken...

Stevenstreaker | 20-10-10 | 17:29

Een buurtoproer organiseren om het tuig de buurt uit te meppen. Dat verbind ook. 10000 euro
graag, voor fietskettingen, motorzagen, klauwhamers e.d.
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24-10

Nachtnieuws: Maandag 25 oktober
Recensie - Medal of Honor
'Hitman 5? Nope!', aldus Square Enix
Shaun White FAILboarding!
Nieuwe Tribes in ontwikkeling
Even recappen: BlizzCon 2010
Wat u de afgelopen week kocht, en volgende

week gaat kopen
24-10 Zondagdiscussie: Press Start. Ofzo...
22-10 Nachtnieuws: Vrijdag 22 oktober
22-10 Zeg het maar: Uw perfecte game
Meer nieuws

Laatste artikelen
25-10 Lekkere vrouwen geven andere vrouwen fijn
gevoel
25-10 Samenwerkingsverband T-Mobile hat0rs gaat
ervoor
25-10 Kassameisjes NOG dommer dan gedacht
25-10
25-10
25-10
25-10
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25-10

Fotoserie. Nieuwe Rijken op Twitter
Allemaal helpen zoeken! Blontd meisje gezocht
Automobilisten laten schrikken met Harm Edens
Weggepeste homo's krijgen géén gratis huis
Politie stuurt pers weg op verzoek hooligans
Doodsteek. Hyves gaat samen met T-mobile

"In een klap van zure
nietszeggende lul
met platgeslagen
biertje verworden tot
een halve oorlogsheld
die alle PvdA-wijven
van 65+ kan krijgen"
@AdMelkert Retweet!

deministerpresident | 20-10-10 | 17:29

Maar ik bevind me hier toch op het digitale dorpsplein?

Prof. D.A.H. Vintik | 20-10-10 | 17:29

Man man, wat een Geitewollen Sokken-gedoe.

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:29

Als je zulke hersenspinsels voortbrengt, moet er na de dood van de hamster in je jeugd nooit
iemand zijn thuis geweest om je op te vangen na schooltijd.

Jos Bosmans
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24-10

Doodsteek. Hyves gaat samen met T-mobile
Fittie tussen aanklagers Wilders
Vrouw Lange Frans wilde Baas B doodschieten
Rellen helpt. Napels bukt voor vuurwerk
BRUUT! Dinsdag Sensation Black in Den Haag
RIP: de walkman (1979-2010)
GS cultuur op zondag met Arjan van Veelen
Rechters zijn links. Wen er maar aan

23-10 Barack Obama komt H.A.R.D.
23-10 Twitterfittie! Vrouw Lange Frans heeft zakelijk
conflict
23-10 Agent Stam (Unit13) gaat Wilders slopen
23-10 "Iran voert vuile oorlog tegen U.S.A. in Irak"

| 20-10-10 | 17:30

Stijlloze Klassiekers
blauwebalvanverbinding.samhoud.com...
--Veel mensen op de trein zetten.
+1...

da wizard | 20-10-10 | 17:31

De Huisregels!
Reaguren is leuk, alleen is dit aan een aantal regels
gebonden. Wie meent zich hier niet aan te hoeven
houden, krijgt te maken met Joris en zijn hulpklazen.

GeenStijl pw0n3d minister
Bedankt voor de bal. De kinderen waren zéker 2 uurtjes zoet.
Verder wens ik niet mee te doen aan het wk open deuren intrappen, zelfs niet voor 10k
roepies.

PinkFloyd | 20-10-10 | 17:31

Nooit gehad die klote bal.

Vortec | 20-10-10 | 17:31

Ontluisterende beelden van een stamelende minister die
haar aan het wankelen brachten. Snap je?

Wij van WC Eend adviseren WC Eend
Wij zijn de baas. We wilden dat WC Eend als beste
reclame ooit werd gekozen. Zo geschiedde.

GeenStijl hackt Amsterdam Arena
Dankzij een defect bvmol-filtertje kon onze hackunit de
reclameborden in de Arena voorzien van ons logo.

Overzicht feauteauf*cks
Iemand blauwe ballen van mij hebben?
Kommaar kommaar kommaar.

DE secretaresse | 20-10-10 | 17:31

Stijlloze creaties, betreffende een actueel onderwerp,
kunnen hierrr worden geupload. Niet zelden halen de
inzendingen de media. Oh ja, feauteau schrijf je zeau!

Rutger opgepakt wegens filmen upskirts
"Stuitend gelul allemaal,
zal allemaal wel heel aardig en zinvol bedoeld zijn,
maar er druipt een naargeestige naïviteit van af die mij op voorhand de adem beneemt.
WTF?
vander F | 20-10-10 | 17:19 "
Het is dan ook om de persoon zelf te promoten.

Rutger & Twan filmden dankzij een defect trappenhuis
onder rokjes en werden terstond in de boeien geslagen. De
persconferentie die hierop volgde haalde het
wereldnieuws.

Gimmy Moore | 20-10-10 | 17:31

Een stukje karton, bewerkt met kruiden en chemicaliën
zodat je hersens denken dat je het lekker vindt. Gelukkig
wordt het niet meer onder onze naam verkocht.

Kunnen ze niet in blauwe toga's Enait, Steijnen, Prakken en Pestman gaan naspelen?

Geenstijl Chips!

Francisco van Jole groet GeenStijl

Art Vandelay Ultor | 20-10-10 | 17:32

Ene internetarcheoloog genaamd Van Jole heeft altijd
commentaar op GeenStijl. Wij vroegen, zoals het gezien
journalistiek hoort, om wederhoor. Nou, dat hebben we
geweten. Wat een aso...

Wat een nare mensen!

Felix Meurders overleden en weer opgestaan

Zijn ook heel verbindende mensen natuurlijk.

Canis Spurcus | 20-10-10 | 17:32

Het is dus niet gewoon genoeg om niet mee te doen aan een zweverig, maar goed bedoeld
ideëel motief (dat overigens compleet privaat is en dus geen subsidies onvangt), maar het
moet ook nog eens vakkundig de grond ingeboord worden. tsja, hoezo zuur..

1oog | 20-10-10 | 17:33

@ Art Vandelay Ultor | 20-10-10 | 17:32
Ja ja ja, jongen. Maar om nu in ieder draadje die kaart te spelen.

Pa Cartwright | 20-10-10 | 17:34

Overigens vermeldt deze charlatan dan weer niet dat het patent bij de echte uitvinder van de
blauwe ballen (Prof. F. Ietsenstang) ligt.

Krachtmeester | 20-10-10 | 17:35

Ik heb ook een idee. Spreek een vreemdeling aan en stel jezelf voor.
Stomp samen een minderheid in elkaar, verdeel te buit eerlijk en wissel partyflock adres uit.

DeDart | 20-10-10 | 17:35

Aardige mensen, hoe ga je er mee om.
Schop hun ballen blauw.
That will do the job.

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:35

Meurders stelde op televisie dat internet en weblogs
onbetrouwbaar zijn. Waarvan akte. Wij verklaarden hem
dood, alle oude media namen dit bericht over. Hoezo
onbetrouwbaar...

Piet Paulusma verongelukt
GeenStijl kreeg een afgekeurd reclamefilmpje waarop
Paulusma werd doodgereden. We knipten de adverteerder
eruit en hadden de dag van ons leven. Piet niet...

PvdA fuseert met VVD in fietsenhok
VVD-raadslid slikte het rode zaad van een PvdAwethouder. GeenStijl ontdekte het schandaal, schreef
erover en uitgerekend de ontvangende partij moest het
veld ruimen.

De Allochtoon-o-meter
Tik je postcode in en je weet precies hoeveel allochtoonse
buren je hebt. Handig voor recepten uitwisselen en het
vinden van een schoonmaakster dicht bij huis!

De plaat en zijn verhaal: Daghelden!
Nijmegen 2007: beroemd geworden beelden waarop
agenten zich verstoppen achter een muurtje om zoveel
mogelijk fietsers te naaien...

WimLex koopt iPhone in NewYork
Betrapt! Onze nationaalprins koopt een iPhone in een
Apple Store te New York. Lekker illlegaal en toch
goedkoop. De RVD meteen BOOS op GeenStijl. Want het
was WimLex niet, het was New York niet en het was geen
iPhone. Tuurlijk joh!...

Art Vandelay Ultor | 20-10-10 | 17:32
"Humor verbindt mensen" zeggen ze wel eens. Maar ja, haat en liefde doen dat net zo goed.
Alsook een ketting, zie daarvoor "chaingang".
Eigenlijk zouden ze alle blauwe ballen in een chaingang tewerkstellen in het rasphuis.

Jos Bosmans

| 20-10-10 | 17:36

Manon Thomas, wereldberoemd!
Milf Manon kreeg herpositionering én een rebranding. Van
saaie doos tot aantrekkelijk en geadoreerd seksbeest in
één muisklik...

Spuitgasten zeggen CHEESE
Dat voetbal evenement heb je zo voor elkaar, al die spelers hebben tegen 2 of meer
paspoorten!

keinesteil | 20-10-10 | 17:36

Blauwe ballen doet me ook denken aan 'De Majesteit'.
Hoe'st met die troet ?

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:38

Laat maar branden dat huis. veel belangrijker is: hoe zit
mijn haar... Inderdaad: smile, je staat op GeenStijl...

GeenStijl: 100 procent journalistiek medium
De raad voor journalistiek zegt het, dus is het waar. Wij
hebben hoor- en wederhoor hoog in het vaandel staan en
nemen nooit stelling. Kom maar op met die perskaart! Of
weet je wat, steek hem maar gewoon in je reedt...

Dakmoord goedgekeurd door raad journalistiek
Weer iemand die in het stof bijt. GeenStijl op drie van de
vier punten in het gelijk gesteld door fossielenclub. job

Ik wil niet teveel zeggen maar volgens mij kunnen we hier op GS op sommige momenten ook
wel eens blauwe ballen gebruiken.

Knoester eet je hart uit...

deoudererijperevrouw | 20-10-10 | 17:38

Moszko, Moszko, Moszko & Moszko trekken namens Ruud de
Wild aan de bel en dreigen met kort geding. Eindelijk voor
het hekje.NOT...

Nog bedankt voor die bal trouwens. Jammer alleen dat ik er geen pompje bij heb. Nu is ie een
beetje zacht.

LiebeMan | 20-10-10 | 17:40

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:38
Waarschijnlijk is ze aan het jagen. Of kleien. Heel misschien is ze zich wel as we speak aan het
inschrijven bij het Republikeins Genootschap. Weten wij veel...

Jos Bosmans

| 20-10-10 | 17:41

@Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:38
Avond Teun!
Blue Balls doet me aan vroeger denken. Als je wel zin had maar niet mocht.
Tegenwoordig heb je ze schijnbaar nodig om connecties met zoveel mogelijk vreemdelingen te
maken.

kleingrutter | 20-10-10 | 17:42

Moszkowicz dreigt met kort geding

Rutger traint in de Noorse bergen
Rutger maakte een episch verslag van zijn avonturen met
de landmacht. Meneer mocht mee op koudetraining in
Noorwegen en vreemd genoeg overleefde hij dit ook nog.
Het gehele overzicht van zijn avontuur staat hier...

Hanneke Groenteman vindt GS verschrikkelijk
Vara-mastodont werd overvallen door mocro's maar dat
mocht niet gezegd worden. Rutger noemde het beestje bij
de naam en kreeg ruzie. Met een bloemetje kwam alles
toch nog goed.

Kameelteen 1 miljoen keer bekeken
Raar maar waar. Een miljoen mensen keken naar EEN foto
en vonden 'm enorm geil Hierrr het hoorcollege
kamelentenen...

Eindelijk hoofdprijs voor Hans Teeuwen
Jos Bosmans | 20-10-10 | 17:41
Ik hou het op kleien.
Van die mooie bomen waar ze dan stom tegen kan lullen.
Echt iets voor haar.

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 17:43

-weggejorist en opgerot-edit nu wel -

drol621084755827

Zijn lied 'Het Vrije Woord', gezongen tijdens de Van Goghherdenking, werd meer dan 1 miljoen keer bekeken in
onze Dumpert. Reden voor Rutger om de cabaretier de
Vergulde USB Stick te overhandigen. Klik hierrr voor de
audioversie.

Rachel Hazes persoon van het jaar
De Volkskrant wilde een of andere snob als Nederlander
van het Jaar. Het werd Rachel Hazes. Dankzij GeenStijl...

GeenStijl haalt jaarboek Van Dale
| 20-10-10 | 17:43

@ drol621084755827 | 20-10-10 | 17:43
Ja ja, tis wat. Hè kerel?

Pa Cartwright | 20-10-10 | 17:44

We haalden zowaar het woordenboek met ons 'unieke
lexicon'. De dag daarop begonnen we normaal Nederlands
te schrijven. En of dat nog niet genoeg was kwam het
tijdschrift Onze Taal, een vakblad voor corduroy dragende
pijprokers met een ringbaard, met een omslagartikel over
ons. Gerard Reve meets Swiebertje...

Op bezoek bij Pedo Ad
Ik heb ooit een gebroken zadelbuis (heet dat zo?) gehad.

In het pre-Rutger-tijdperk ging Hoxha zelf maar met de
camera op pad. Hij bezocht Pedo Ad, de drijvende kracht

Sindsdien ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van blauwe ballen.

achter de pedopartij.

Leo* | 20-10-10 | 17:47

GeenStijl trekt stekker uit mediapark

@Leo* | 20-10-10 | 17:47
Nee, dat heet zaadleider.

Prof. D.A.H. Vintik | 20-10-10 | 17:50

@deoudererijperevrouw | 20-10-10 | 17:38
Noem eens zo'n moment?

kleingrutter | 20-10-10 | 17:50

We hadden een format, een concept, adverteerders en
zelfs een zender. Maar de 'zendercoordinator' wilde
GeenStijl opeens niet op primetime televisie. Wij
onderhandelen niet met lafbekken en bliezen de boel op.

Bep van Klaveren grootste Rotterdammer
De Grootste Rotterdam aller Tijden was natuurlijk de
pugilist Bep van Klaveren. Alweer een internetverkiezing
gekaapt door GeenStijl & Achterban. Gewoon, omdat het
kan.

GeenStijl-racers
Ik zit al een half jaar op die bal te wachten. Hij mag hem houden.

Gast jat Duitse kentekenplaat, zet 'm op zijn auto en

Chicka | 20-10-10 | 17:52

scheurt langs flitspalen. Hilarisch! Totdat meneer herkend
werd natuurlijk...

@Prof. D.A.H. Vintik | 20-10-10 | 17:50
Urologie is Uw vak?

Leo* | 20-10-10 | 17:52

GeenStijl geeft Wilders de zak
Wilders schreef een column voor NieuwNieuws, maar
weigerde op Tweede Kerstdag door te komen met zijn
schrijfsel. De Stijlloze directie ontsloeg Wilders op staande
voet.

Christenscholieren groeten Hitler

drol621084755827 | 20-10-10 | 17:43
Ik vond GS vroeger - zeg maar toen alles beter was - ook véél GS-iger en zo.
En de letters waren toen véél letteriger, dat ook.

Krachtmeester | 20-10-10 | 17:53

@Krachtmeester | 20-10-10 | 17:53
En er bestonden nog helegaar geen zwitsals...
*verder mijmert*

Prof. D.A.H. Vintik | 20-10-10 | 17:55

Hier dan:

Christenscholieren groeten Hitler
De meester was even de klas uit. En meteen gingen bij de
christelijke scholieren uit Aalten de rechterhandjes
omhoog. Geen idee waarom, maar voor ons was het Sieg
Heil und Smile, jullie staan op GeenStijl.

Toine de POEP-eter
Boertje van buuten deed heel Nederland versteld staan
door een dikke drol op te vreten. Toine werd
wereldberoemd en nog dagenlang spraken diverse
deskundigen over de gevaren van het verorberen van
excrementen. Hoe het nu met Toine gaat? Who gives a
shit?

www.youtube.com...

Leo* | 20-10-10 | 17:57

Dumpert redt westerse beschaving
Hoe een filmpje dat verscheen op Dumpert, uiteindelijk
FoxNews en al die andere zenders beheerste en de US
Marines in verlegenheid bracht

hoeveul soepsidi krijgt dit???

Jihad Rappers versus Hollandse jongens

ex-fluffer | 20-10-10 | 17:59

Twee Hollandsche rechterhandzwaaiertjes worden in een

Is die gast stoned ofzo?

Graftak | 20-10-10 | 18:00

treincoupe in elkaar getikt door Noord-Afrikaanse
capuchonnetjes. Moreel dilemma! Voor wie ben je dan?
Linksmensen wisten niet meer waar ze het zoeken
moesten. Zelfs bij Sargasso trokken ze blikjes Hollandia
open.

ik heb er een! Goeie kwaliteit hoor en verbinding is bij deze verbroken lol.

keEschkkKachel | 20-10-10 | 18:00

Wuppies moeten DOOOOOOD
AH gaf zuigende Wuppies weg. De plastic items werden zo
ontzettend gehaat door u dat er een spontane

Oeh. Die website is wel heel erg... blauw.

vernietiginsactie op gang kwam.

Psychihater

De Chuck Towers Facts

| 20-10-10 | 18:01

Lee Towes is een grootheid. Hier vindt u de
Godsamme. Alweer een versch topic. Met een enge headline, dat dan weer wel.
Even inlezen en ik ga on-topic commenten (of niet, kan ook nog).

indrukwekkende lijst met feiten over Leendert. En Leen
zag dat het goed was...

Vergeten superautomobielen
Extreem populair fototopic op GeenStijl en daarom in de

*** Eigen ballen controleert. Verbinding: check! Blauw: no way, thank God! ***

klassiekers.

Reinaert | 20-10-10 | 18:05

Playmate Olga op Stijlloos Hoofdkantoor
Mevrouw Olga Urashova, het wereldberoemde Russische

Blauwe ballen? Rode uitslag krijg ik hiervan!

TisNieZoMoeilijk | 20-10-10 | 18:08

"Het geld willen we gebruiken om het idee verder uit te werken en te introduceren (in
samenwerking met marktpartijen). Want het idee is tè leuk en sympathiek om te laten liggen."
Welk geld bedoel je precies? Je loopt met dit idee een half kopje koffie omzet mis per
transactie! Succes met het vinden van 'marktpartijen' die dit idee ook willen introduceren. Wat
een stel naïeve debielen zeg.

De Vrolijke Kaafir© | 20-10-10 | 18:09

@kleingrutter 17:50
Vorige week een nacht toen ik hele kleffe ballen in mijn buik kreeg toen ik aan het reaguren
was: www.youtube.com...

deoudererijperevrouw | 20-10-10 | 18:10

Mag het ook een blauwe dubbele bacardi cola zijn?

vincent S. | 20-10-10 | 18:13

Personally fap ik veels te veel voor blauwe ballen.

Zihua | 20-10-10 | 18:15

Mijn blauwe ballen idee *auww* is het gemixte multikul big-brother huis duo..Twee huizen
naast elkaar.Het ene huis stoppen we vol allochtone jongens en blanke meisjes,het andere vol
blanke jongens en allochtone meisjes.
Nu kun je jezelf al voorstellen dat een deel van dit idee bij voorbaat tot falen gedoemd
is,maar mocht het van de grond komen zullen we merkwaardige resultaten krijgen,dat
zeker.Het ene huis wordt waarschijnlijk een grote orgie terwijl het andere een oord van
bezinning,begrip en resteCp is..'en waar de jongens het huishouden doen.

de grote Anti | 20-10-10 | 18:20

Vroeger had je pas blauwe ballen....blauwe ballen van de kou!
Vroeger waren de winters ook nog écht ijzingwekkend koud, met van die kolossale ijskristallen
op de voorruit van de paardentram.

Jos Bosmans

| 20-10-10 | 18:21

@deoudererijperevrouw | 20-10-10 | 18:10
Mooie tijden waren dat met van Kooten en de Bie.

kleingrutter | 20-10-10 | 18:40

Playboy-model (maten: 100-65-95) kwam eens gezellig bij
ons langs. Voor een babbeltje natuurlijk, want jongens zijn
wij, maar aardige jongens...

GeenStijl, ethisch besef van een pinda
In het tv-programma De Leugen Regeert mocht Vprofossiel Chris Kijne zijn licht laten schijnen over de rol van
de media in zake de Nijmeegse FietsenHok Affaire. Kijne
kleine hersentjes produceerden bovenstaande volzin, en
deed ons daarmee een groot plezier. Liever dat dan met
je reedt omhoog liggen voor de man met de subsidielul.

Mijn idee is om één fin en één PVV'r geboeid aan elkaar in een cel te zetten en degene niet
het eerst stopt met ademen heeft goed geïntegreerd.

Barbatruuk! | 20-10-10 | 18:43

En moeten we nu tijdens lingo blauw gaan roepen???

begaajer | 20-10-10 | 18:44

/Herman van Veen-modus aan
Ik heb overalllllllllll blauwe ballen van jou, blauwe ballen van jouuuu..
\Herman van Veen-modus uit

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 18:47

kleingrutter | 20-10-10 | 17:42
Avond Grutt.
Dat waren nog eens tijden.
;

Teun van het Tuinpad | 20-10-10 | 18:48

Tijd voor dieptejournalistiek in deze kwestie:
1. Hoeveel subsidie gaat dit ons kosten?
2. Welke GL-ers en PVDA-ers hebben hiermee te maken?
3. Naar wie vloeit het geld uiteindelijk?

Creaguurder | 20-10-10 | 18:51

Naar mijn idee heeft het woord 'verbinding' totaal geen betekenis (meer) buiten de technische
toepassingen.

Teuderik | 20-10-10 | 18:51

Over blauwe ballen gesproken: news.bmezine.com...

Harm1985 | 20-10-10 | 18:56

@Teuderik | 20-10-10 | 18:51
'En medische..

de grote Anti | 20-10-10 | 18:57

Het meest stuitende is nog wel dat dit soort randdebielen vaak een behoorlijke subsidie
toucheert.

Symmachus | 20-10-10 | 19:00

Ik heb een paar van die ballen bijbesteld, de vorige zijn helaas allemaal lekgestoken door
kansenjongeren.

Harry Turtle | 20-10-10 | 19:11

Samhoud moet zelf weten wat ze sponsoren, zolang er geen subsidie bij zit hebben ze de
vrijheid om de raarste linkse hobbies te steunen. Twee topics op GS zijn meer waard dan de
bedragen die ze weggeven, dus ze maken er nog winst op ook.

kaltgestellt

| 20-10-10 | 19:12

Doe mij maar een geyle moslima en ik zal haar nemen tot mijn ballen blauw zien van
verbinding.

Haarkopje | 20-10-10 | 19:23

Of deze: met elkaar zo veel mogelijk subsidie aanvragen, dat verbind ook.
Ik doe niet mee wan ben gister in het ziekenhuis al verbonden.

joopwil | 20-10-10 | 19:24

Mensen die hard SOEPSIDIE gaan roepen moeten zich beter verdiepen in het bedrijf. Deze
maakt namelijk extreem veel geld door helemaal niets te doen. Hoewel ik eigenlijk nauwelijks
een mening met hun deel heb ik er wel respect voor dat ze een bedrijf zo nonchalant kunnen
runnen.

Fin | 20-10-10 | 19:41

En die bal van mij doet het nog steeds. Nog bendankt SAM.

Dokus | 20-10-10 | 21:31

Was vanmorgen vleselijk koud op de fiets, het blauwe ballen seizoen is inderdaad weer
begonnen.

faz | 20-10-10 | 21:41

Vind dat kopje koffie wel grappig, maar het is natuurlijk onuitvoerbaar

SwiftCrack | 20-10-10 | 23:26

Deze is ook grappig. Even op stemmen op blauwebalvanverbinding.samhoud.com... Als ze
winnen allemaal een cadeautje meesturen, leuk als 500.000 reaguurders iets opsturen, dat
past nooit in die fietstassen haha

stevwonder

| 21-10-10 | 00:11

Maar, het zijn toch blauwe ballen na ontbinding?

Kostar | 21-10-10 | 01:03

Een beetje voetbalteam heeft al 11 nationaliteiten.

Schaamharing

| 21-10-10 | 08:14

Hier komen alle blauwe ballen vandaan ;)
" title="http://blueballfixed.ytmnd.com

" target="_blank">blueballfixed.ytmnd.com
KorrepZ | 21-10-10 | 09:20

geeft GS die link weer raar weer! " title="http://blueballfixed.ytmnd.com

" target="_blank">blueballfixed.ytmnd.com
KorrepZ | 21-10-10 | 09:25

pffft (doe es handig doen redactie!)

KorrepZ | 21-10-10 | 09:25

Voor 10k roepies wil ik ook wel een verbindingsdinges organiseren: 'Life's a bitch and so are
you'. Slachtoffers van groepstrauma's voelen zich vaak verbonden. Oftewel: één groep die
opzettelijk leed toevoegt (voor de trage hersentjes: dat zijn 'ons') en een groep linksnitwits die
blauwe ballen toegediend krijgt. Twee groepen bedienen voor de prijs van één. Dat is pas
verbinden.

Pakmans | 21-10-10 | 09:45

Veel ideeën bestaan al lang of zijn al geflopt.

rixard | 21-10-10 | 11:27

Die blauwe ballen gooi je toch in de gierkelder???
www.balansbal.nl...

pensionado | 21-10-10 | 11:33
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