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Uw mama is zo dik… 
Ben je een expert in deze 
materie? Raad hoeveel ons 
voorwerp weegt en gebruik dit 
talent om te winnen! 

En nog veel meer… 

Dit boekje is 
voor: 

Vrôôôôôôôôôt! 
Ondanks wat de naam doet vermoeden 
kan je hiervoor geen GAS-boete krijgen 
(tenzij je ECHT een probleem hebt). 
Ontdek waarvoor dan wel! 

Ik koop wel een nieuwe…
Ontdek hoe je je laatste 4 
werptenten toch terug mee 
naar huis had kunnen nemen! Spuitgaat 

Wie is stiekem fan van Rihanna, wie 
heeft er soms een probleempje ’s 
morgens en wie is ne platten deis? 
Ontdek het tussen je eigen inzendingen! 
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voorwoord 
 
 
Beste Splinteraars en Splinteraarsters, 
 
We zien u al denken, hopelijk derde keer goede keer, maar helaas! 
Ook deze keer staat dit boekje boordevol nonsens met hier en daar 
een miserabel gefaalde poging tot humor! 
 
We willen jullie ook nu graag en van harte oproepen om tegen de 
volgende editie het heft ook in eigen handen te nemen en zelf uw 
reactie of indien mogelijk artikel door te sturen. Je hoeft hiervoor 
geen medewerker te zijn en de beste inzendingen zullen verschijnen 
in het volgende boekje. Alles wat voor half september binnen 
gestuurd word (redactie@jhsplinter.be) zal in aanmerking genomen 
worden. 
 
Veel plezier gewenst! 
 
De ’t Splinterken redactie 
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 Splinter Festivalgids  

De festivalzomer is volop bezig! Tijd om een aantal gepasseerde en 
nog te komen topfestivals op een rijtje te zetten.  

Waar moet je naartoe of wat moet je achteraf op internet bekijken? 

  

Wat? Glastonbury, festival of contemporary performing arts. Het 
grootste openluchtfestival ter wereld 

Waar? Pilton, Verenigd Koninkrijk 

Wanneer? Laatste weekend van juni (3 dagen) 

Grote namen dit jaar waren Arctic Monkeys, Mumford & Sons, 
Editors, Smashing Pumpkins, Jake Bugg enz. Dé grote headliner van 
deze editie was niemand minder dan The Rolling Stones. De meer 
dan 140.000 tickets waren op minder dan twee uur tijd de deur uit. 
Een ticket kost een 210 GPB (ongeveer 250 €). Noteer alvast de editie 
van volgend jaar in uw agenda: 25-29 juni.  

 

Wat? Coachella Valley Music and Arts Festival. Een driedaags 
muziekfestival in Indio (Californië) 

Wanneer? 19-21 april 

Een festival waar je gegarandeerd goed weer hebt en waar je op 
goed geluk enkele beroemdheden tegen het lijf kan lopen. Vorig jaar 
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trok het publiek grote ogen toen tijdens het optreden van Snoop 
Dogg plots de overleden rapper Tupac Shakur (als een ‘hologram’) 
over het podium stapte. Grote namen dit jaar waren Red Hot Chili 
Peppers, Blur, Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs, The Stone Roses 
etc. 

 

Wat? Roskilde, een van de grootste rockfestivals in Europa 

Waar? Roskilde, Denemarken 

Wanneer? 29 juni – 7 juli (het festival zelf duurt 4 dagen) 

Elk jaar wordt er op het festival de populaire ‘naked run’ 
georganiseerd waarbij één man en één vrouw een ticket voor de 
volgende editie kunnen winnen. In 2000 sloeg het noodlot toe tijdens 
een optreden van Pearl Jam, negen mensen lieten het leven toen ze 
geplet werden toen het publiek naar voren stormde. Headliners dit 
jaar zijn Metallica, Queens of the Stone Age, Sigur Rós, Kraftwerk, 
Slipknot etc. Een combiticket kost ongeveer 256 €. 

 

Wat? Exit, een vierdaags muziekfestival in Servië 

Wanneer? Het start op de 2de donderdag van Juli 
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Wat in 2000 voor de eerste keer georganiseerd werd door drie 
studenten, is uitgegroeid tot een groot commercieel rockfestival. Het 
festival vindt plaats in het Petrovaradin Fortress, gelegen aan de 
rivier Danube. Headliners dit jaar zijn onder andere Nile Rodgers & 
Chic, Snoop Dogg aka Snoop Lion, Fatboy Slim, The Prodigy, Atoms 
For Peace, David Guetta etc. Een ticket kost 122€, een VIP Gold Ticket 
275 €. 

 

Wat? Het Vieilles Charrues Festival, het grootste muziekfestival in 
Frankrijk (Carhaix) 

Wanneer? 18-21 juli 

Dit festival ligt op zo’n 800 km van Brussel, nog doenbaar dus met de 
auto. Het trekt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. Headliners dit 
jaar zijn Rammstein, Elton John, Neil Young & Crazy Horse en 
Santana.  

 

Wat? Wacken Open Air festival 

Wanneer? 1-3 augustus (het festival is volledig uitverkocht) 

Wacken Open Air is dé Graspop van Duitsland. Hier kan u de hardste, 
ruigste en vettigste bands die u zich maar kan inbeelden aan het 
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werk zien. Grote namen dit jaar zijn Alice Cooper, Anthrax, Deep 
Purple, Motörhead etc. 

 

Wat? Het Sziget festival, één van de grootste muziekfestivals in 
Europa 

Waar? Het festival vindt plaats op het Óbuda-eiland in Boedapest 

Wanneer? 5-12 augustus 

Het Sziget-festival is een van de chillste en coolste festivals van 
Europa. Het eiland herbergt een muziekpretpark met her en der 
podia, eetkramen, campings, randanimatie en meer leuks. Grote 
namen dit jaar zijn Regina Spektor, Dizzee Rascal, Skunk Anansie, 
Editors, Mika, Franz Ferdinand, David Guetta etc. Een ticket zonder 
camping kost 199 €, met camping betaalt u 229€. 

 

Wat? Pukkelpop festival in Kiewit, Hasselt 

Wanneer? 15-17 augustus 

Headliners dit jaar zijn Eminem, Nine Inch Nails, Chase & Status Live, 
The Prodigy, Neil Young & Crazy Horse, Eels, Franz Ferdinand etc. Dit 
wordt ongetwijfeld het feestje van het jaar. 
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Tapper(s) van het seizoen 
Het tweede seizoen van 2013 werd gewonnen doorrrrrrr: 

FEBE DEDONCKER 

THOMAS HEYVAERT 

DAVID STUCKENS 

DAAN VAN DEN NEST 
Zij krijgen een fantastische & onvergetelijke vloeibare verrassing! 

Maar nog veel belangrijker: ONZE EEUWIGE DANK! 

Wil jij ook kans maken op een tapper-van-het-seizoen-
overwinning? 

Spreek dan iemand van de medewerkers aan of stuur een mailtje 
naar bestuur@jhsplinter.be en laat ons weten dat je eens (mee) 

achter de toog wil staan! 
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PRIJSKAMPPRIJSKAMPRIJSKAMPRIJSTAMPRIJKSTFAMPFRIJMPRA 

Gezien het overweldigende succes van de raadsels in vorige edities van ’t 
Splinterken hebben we besloten, om de servers van onze website een 
beetje te ontlasten, deze niet meer te publiceren in dit boekje. In plaats 
hiervan hebben we een echte PRIJSKAMP! De bedoeling is simpel: raad 
het gewicht van iets of iemand! In eerste instantie dachten we hiervoor 
Dieter M. te vragen, maar organisatorisch bleek het niet eenvoudig om de 
nodige meetapparatuur te voorzien. Om deze reden hebben we besloten 
om voor iets lichters te gaan (met dank aan KOEN DEVRIENDT, de 
ontwerper en createur, en dus ook onze grote held in dit geval): 

 

Dit kunstwerk zal eind augustus gewogen worden (nagels inclusief) en de 
winnaar zal in de volgende editie van ’t Splinterken bekend gemaakt 
worden. Raden kan nog tot 30 september via redactie@jhsplinter.be of 
via www.jhsplinter.be. 
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Facebookreacties van het seizoen! 

 

 

Helaas had Joris geen 
geluk. Of hij kwam 

terug op zijn belofte? 
Hij verzekerde ons van 

niet toen we hem zagen 
passeren in zijn Ferrari. 

Stijn verrovert harten. 
Mannenharten, maar 

toch harten. 
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Jelle: altijd 
geïnteresseerd als het 
over goed vlees gaat 

Of over mossels… 

Dieter biecht zijn ietwat 
vreemde voorkeur op 

gebied van vrouwen op, 
wat hem meteen een 

nieuwe bijnaam 
oplevert! 
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Dossier: GAS-boetes 

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Gemeenten kunnen via de 
GAS straffen opleggen voor inbreuken op het lokale politiereglement. De meeste 
gekende vorm van de GAS is een boete, maar ook het intrekken van een bepaalde 
vergunning, het sluiten van een inrichting en alternatieve straffen 
(gemeenschapsdienst) behoren tot de mogelijkheden. Het is de gemeente die de 
sanctie oplegt aan overtredingen die vastgesteld worden door de politie of door GAS-
ambtenaren. 

Een stukje geschiedenis 

GAS is niets nieuws. Al sinds 1999 kunnen gemeenten administratieve sancties 
gebruiken om de orde te handhaven. Dit werd geregeld in de gemeentewet, welke in 
de loop van de jaren al verschillende keren gewijzigd werd. 
In 2004 werd het mogelijk gemaakt om ook jongeren tussen 16 en 18 jaar te 
sanctioneren. Er werd ook een bemiddelingsprocedure toegevoegd. Bovendien is er 
sindsdien sprake van ‘gemengde inbreuken’: zaken die eigenlijk in het strafwetboek 
staan, maar waar gemeenten de keuze hebben om de overtreding snel af te handelen 
via een GAS. Het gaat bijvoorbeeld om diefstal, het zonder toestemming aanbrengen 
van graffiti, vandalisme en nachtrumoer. 

Anno 2013 

Sinds enkele weken heeft de federale minsterraad, op initiatief van Minister van 
Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, de regelgeving uitbreidt: er is nu een aparte 
GAS-wet. De meest opvallende wijzigingen zijn een verlaging van de leeftijd naar 14 
jaar, een verhoging van de boetes en een vermeerdering van ambtenaren die 
overtredingen kunnen vaststellen. 

Gas terugnemen 

Gemeentes gebruiken de GAS-wet om overlast op een gemakkelijke en snelle manier 
te bestrijden. Met de huidige uitgebreide regelgeving worden echter vooral jongeren 
sterk geviseerd. Jongeren moeten jong kunnen zijn. Dat wil letterlijk en figuurlijk 
zeggen, dat ze ruimte moeten hebben om te experimenteren. De aanwezigheid van 
jongeren in een publieke ruimte wordt vaak als problematisch ervaren, en de nieuwe 
uitbreiding van de GAS-boetes zal deze ervaring zeker niet ten goede komen. 
Overlast is een relatief gegeven, wat het gevaar van willekeur bij het uitschrijven van 
boetes nog gevaarlijker maakt. Nu is het de indruk en de mening van de GAS-
ambtenaar die bepaald of iets overlast is. Jongeren hebben hier geen inspraak in. Ze 
worden enkel als dader beschouwd, als veroorzaker van de overlast. Jongeren hebben 
nochtans een mening. De publieke ruimte maakt deel uit van hun leefwereld en zij 
maken deel uit van de leefwereld. Hun mening telt dus. 
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Er zijn al enkele jeugdhuizen die één of meerdere GAS-boetes hebben gekregen. Die 
jeugdhuizen getuigen dat de GAS-boete nogal onverwacht kwam: ze herinneren zich 
wel een bezoek van bijvoorbeeld de politie, maar geven aan dat de term 'GAS' 
tijdens dat bezoek niet valt. Als we nagaan om welke redenen jeugdhuizen een GAS 
krijgen, merken we dat veelal geluidsoverlast de aanleiding is. Werken aan een 
goede relatie met de buren én de gemeente is de beste strategie om GAS-boetes te 
vermijden. Wij als Jeugdhuis Splinter werken hier al een geregelde tijd aan en 
hebben dan ook nog geen problemen gehad in verband met de GAS-boetes. Je kunt 
ook altijd terecht bij iemand van de medewerkers mochten er eventuele problemen 
in en rond het jeugdhuis voorkomen.  
De belangrijkste tip als je geconfronteerd wordt met een GAS: reageer. Als je niets 
doet, is de kans zeer groot dat je een boete moet betalen. Reageren is eenvoudig. 
Schrijf een brief. In deze brief leg je uit waarom je het onterecht vindt dat het 
jeugdhuis (of een bepaalde persoon) een GAS krijgt. 
GAS-boetes in Roosdaal 
Door een overmaat aan regelgeving, die verschillen van gemeente tot gemeente, 
soms zelf van straat tot straat, weten jongeren vaak niet meer wat mag en wat niet 
mag. Ook in onze gemeente Roosdaal is GAS van toepassing. Hieronder vindt je 
enkele voorbeelden van GAS-boetes in Roosdaal: 

• Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen in de open 
lucht fluiten, bellen, sirenes, muziek, toestellen met geluidsversterking te 
laten functioneren. 

• In open lucht op minder dan 100 meter is het in werking houden van een 
koelinstallatie op een stilstaande vrachtwagen verboden. 

• In het woongebied moeten dieren aan de leiband gehouden worden. 
• Het is verboden op de openbare plaatsen stoffen achter te laten die stank 

veroorzaken of de lucht bederven. 
• Het is verboden de stoep, het fietspad, de goot en de rioolroosters voor je 

deur niet te onderhouden. 
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Voorbije activiteiten 
Bal Marginal 

 
Live voetbal 

 

Boys Vs. Girls 
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The girls 

 

The boys 
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Galabal 

 

Suit up! 

 

Promqueen, Promking en Promidiot 
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Spelletjes! 

Stuur uw oplossingen naar redactie@jhsplinter.be en maak kans op onvergetelijke 
prijzen! 

Cryptische omschrijvingen 

1. Amerikaan om rekening mee te houden     

2. Dappere jongen 

3. Man die aanslagen pleegt 

4. Hoop doet het bij velen 

5. Het karakter van de regentijd 

 

6. Bijbaantje 

7. Men zit erachter en men staat ervoor 

8. Klein lichaam heeft grote macht 

 

9. Hoofdverlichting  

10. Zo zeldzaam dat het leuk wordt 

11. Bomen consumeren in Duitsland 

12. Rekenkundig op poten gezet 

13. Kruidig meisje 

14. Met een bijl bewerkt voor een bal 

 

15. Ze heffen de duisternis op 

16. Agressief denkbeeld 

17. Stad van Jan 

 

De puzzel gaat verder op de volgende pagina in de vorm van een rebus! 

Rebus 
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-------------------------- 

 

- D 
--------------------------- 

                                                              

 
  

S+ +ER

P = D 

SP + +ER - K +T



 

18

Gebaseerd op waar te gebeuren feiten. 
Hoofdstuk 3: De Beslissing 
De volksvergadering was intussen al anderhalf uur bezig. Ik had geprobeerd me 
zo onopvallend mogelijk op de achterste rij te zetten, hoewel het voelde alsof ik 
gevolgd werd door een gigantisch spotlicht. Het feit dat ik 1 keer op de tenen van 
een half slapende dikkerd stapte en iets later, volledig gefocust op de grond, met 
mijn hoofd tegen een laag overhangende tak botste deden hier zeker ook geen 
goed aan. Ik had intussen al verschillende verdoken opmerkingen over mijn 
“roekeloze” en “dwaze” daad moeten aanhoren, hoewel anderen het wel lichtjes 
voor me opnamen. Niemand durfde het echter openlijk tegen het groepshoofd 
op te nemen, en deze had een duidelijk uitgesproken mening: 

“Tenzij er nog iemand zijn eigen leven en dat van ons allen wil op het spel zetten 
met een of ander spelletje, stel ik voor dat we morgenochtend vertrekken op 
zoek naar een rustigere plek”, concludeerde hij uiteindelijk. De groep 
strijdlustigen was na deze overdaad aan redevoeringen sterk ingekrompen. De 
meesten waren moe en nog wat verdoofd door de schok en de vlucht. Een 
slimme zet van het groepshoofd om de vergadering nu al te laten doorgaan. 
Wanneer de mensen zouden beseffen wat een fantastische locatie we 
achtergelaten hadden, zouden we al vele honderden kilometers verder zijn. Ik 
besloot dat ik toch nog een laatste poging moest wagen. 

“Ik ben niet akkoord”, zei ik terwijl ik dramatisch recht veerde. Net op tijd 
herinnerde ik me de tak van net daarvoor, en hoewel het beoogde effect een 
beetje verloren ging door het feit dat ik mijn hoofd in een vreemde hoek moest 
houden had ik toch meteen alle aandacht. Ik overdacht nog even mijn woorden 
en ging verder toen ik zag dat het groepshoofd me niet meteen zou onderbreken: 
“Wij wonen al vele tientallen jaren in en rond het koetshuis. Het is niet juist dat 
deze … barbaren nu zomaar onze plaats kunnen innemen omdat ze daar even zin 
in hebben.” Ik keek even rond en zag dat velen mijn mening deelden, maar 
slechts weinigen de energie hadden om mij bij te staan. Ik vloekte innerlijk en 
besefte dat ik een mirakel nodig had. Maar ik gaf zo snel niet op. “Jullie beseffen 
nu misschien nog niet wat we zouden achterlaten. Kijk om jullie heen: hoe verder 
we gaan hoe minder van dit groen we zullen zien en hoe meer we in de woestenij 
terechtkomen. Het is voor de meeste van jullie – gelukkig – al even geleden dat 
jullie mutanten tegengekomen zijn, en dan heb ik het niet over de dwaze wezens 
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die zich in de buurt van de versterkte zones wagen, maar over diegene die 
daarbuiten zitten te wachten op groepen als de onze om als vee op te sluiten en 
mee te kweken.” Dit had al wat meer effect, maar het haalde niet echt de 
vechtlust in de mensen naar boven, integendeel. De dorpsoudste had er duidelijk 
genoeg van maar bleek ook te beseffen dat ik gelijk had. De koppigaard zou het 
echter nooit toegeven. Over zijn lijk. Misschien is dat wel de oplossing, dacht ik 
bitter. Ik besloot om nog wat verder te gaan. “Kijk om jullie heen!” Ik zette een 
stap opzij zodat ik mijn hoofd eindelijk recht kon houden. “Willen jullie niet liever 
vechten om je thuis te behouden in plaats van de rest van jullie leven opgejaagd 
te worden?”  

Ik keek zelf ook eens rond naar het bos terwijl mijn woorden tot de mensen 
doordrongen. Ik besefte goed dat het een van mijn laatste dagen op deze groene 
plaats zou kunnen zijn, wat hier ook beslist werd. De bomen bewogen lichtjes 
heen en weer in de wind en hier en daar ritselden de bladeren, bijna alsof er een 
vogel versprong of een hert voorzichtig bewoog. Bijna. Ik keek naar het knalrode 
gezicht van het dorpshoofd en maakte snel een plan voor het einde van mijn 
betoog. Ik zag de boog van mijn buurman vlak naast zijn voeten liggen en begon 
haast in mirakels geloven. “Er had misschien een overeenkomst in gezeten met 
de barbaren”, begon het dorpshoofd terwijl hij zich zichtbaar moest inhouden, 
“als jij tenminste niet per se moest…”.“Dat is nonsens, vader”, onderbrak ik hem, 
”mijn actie heeft wat tijd gewonnen voordat ze achter ons aan kwamen. Want 
dat zullen ze sowieso doen. Ze weten dat er een kans bestaat dat we 
hergroeperen en hen proberen terug te pakken. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat 
we ons niet laten doen, ik heb geen spijt van het risico dat ik nam en zou het zo 
opnieuw doen als ik zo deze groep mensen een goede toekomst kan gunnen. 

In een vloeiende beweging schopte ik de boog van mijn buurman omhoog en ving 
hem op, greep een pijl uit de kleine holster aan mijn riem, legde aan en richtte 
naar het midden van de groep mensen. Langs de schacht van de pijl zag ik de 
ogen van mijn vader groot worden van ongeloof… Ik was overtuigd dat ik 
onovertroffen was, mijn pijlen misten zelden hun doel, maar moest ik dit schot 
missen zouden de consequenties groot zijn, en ik had slechts een fractie van een 
seconde tijd. Ik hield mijn adem in en liet los. De veren van mijn pijl schuurden 
langs het hout van mijn boog en vervolgden hun weg recht naar mijn doelwit… 

Ontdek hoe dit verhaal eindigt in de volgende editie van ’t Splinterken! 
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*Maak kans op een 
fles champagne! 
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 Matthijsplattendeis 

Hieronder vindt u de inzendingen terug die u via spuitgaatsplinter@gmail.com en via www.jhsplinter.be 
kon doorsturen. Voor de volgende editie kan u ons nog steeds uw gedachten, ideeën, ingevingen, reacties 

op inzendingen of andere onzin doorsturen. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dag 13 

Ik zit nog steeds verborgen in de schuilkelder 
die ik speciaal hiervoor laten bouwen heb, en 
ik begin het moeilijk te krijgen. Nog steeds niet 
gedoucht, het zou als zelfmoord aanvoelen. 
Vuil, vuil spel die gotcha… 

Anoniem 

Reactie op “Kotsverhaaltje” in editie 2 van ’t Splinterken 

Mijn ergste vrees werd werkelijkheid toen ik begin mei 
in een bij ons thuis rondslingerend boekje dit verhaal 
las. Ik weet dat jij het was. Elke morgen vertel je me dat 
je nooit drinkt, en ik geloof je. Je stinkt zo hard omdat 
iemand zijn pint over je morste of op jou spoot met een 
fles bier. En ik geloof je… Wat verzwijg je nog meer voor 
me, snoepiebolleke? We moeten eens praten… 

Je mama. Ja, JOUW mama! 

Ik haat het als ik een ochtenderectie heb en dringend 
moet plassen :( 

Charlien D.R. 

Jelle is naar Rihanna geweest :-) 
 
Anoniem Nog niet afdrukken, morgen stuur ik nog één binnen 

MisterX 
Wa voor ne stomme naam is “Spuitgaat” 
eigelijk? En da staat dan in “’t Splinterken”... Ik 
veronderstel dat er geen meer voor de hand 
liggende naam beschikbaar was? Zo moeilijk 
kan het toch niet zijn om een originele naam 
te bedenken? 

 Anoniempjexxxswagyolo Hier was nog ewa verloren plaats.           Redactie 

Iedereen weet dat jij het bent 
op facebook met de account 
van het gat van’t splinter, Jelle! 

Het Gat Van’t Splinter 

Waarom hebben jullie hier  
geen rubriek met mopjes, 
misschien kunnen we dan toch 
één keer lachen tijdens het 
lezen… 

Naam en adres bekend. 
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AANDACHT!! AANDACHT!! AANDACHT!! AANDACHT!! AANDACHT!!  AANDACHT!! 
 
Een paar weken terug kregen enkele medewerkers van jh. Splinter agenten van de Amerikaanse 
NSA aan de deur. Er waren verdenkingen van terrorisme nadat ze enkele heel erg verdachte en 
gecodeerde smsen hadden onderschept. Deze bleken verzonden te zijn geweest vanaf de gsm van 
het jeugdhuis zelf, die gebruikt kan worden om gecontacteerd te worden door de buren in het geval 
van problemen. 
We hebben, na een vruchteloos intern onderzoek met enkele medewerkers, de hulp van de politie 
reeds ingeschakeld en deze wisten ons te vertellen dat ze sterke vermoedens hebben over wie de 
daders zijn maar dat ze niet genoeg bewijsmateriaal hebben om hen te vatten.  Ze wilden ook geen 
informatie uit het lopende onderzoek delen met ons, ze zeiden enkel dat de daders dikwijls verkleed 
rondlopen, waarschijnlijk om hun anonimiteit te bewaren. 
 
Daar dit soort praktijken uiteraard niet door de beugel kunnen hebben we besloten om jullie, de 
lezers van “'t Splinterken”, te vragen een oogje in het zeil te houden zodat we deze schobbejakken 
bij hun kraag kunnen vatten. Aan de hand van achtergebleven aanwijzingen hebben we een 
voorlopig beeld kunnen schetsen van de criminelen: 
Het zou gaan om een man en een vrouw die al dan niet een intieme/romantische relatie met elkaar 
hebben. Dit hebben we ontdekt door onze ICT specialisten die een deel van de communicatie kon 
reconstrueren. We zijn er echter nog niet in geslaagd om de code van het geheimschrift te kraken, 
misschien kunnen jullie ook hierbij helpen. 
Hieronder enkele berichten: 
 
Inbox: 
 “I was born happy you cunt!” 
Outbox: 
 “Droom zacht meisje, de rode ridder zal waken over je dromen ;-)” 
 
Tot slot hebben we ook nog een anonieme tip van een soort... konijn (??) gekregen over wie 
mogelijk betrokken kan zijn bij deze zaak. Op onderstaande foto wijst hij hem aan:  

 
 
Elke informatie over deze zaak kan naar redactie@jhsplinter.be gestuurd worden. Alvast bedankt. 
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Moppenhoekje “’t Moppenhoekje”! 

Waarom kon Einstein geen muur bouwen? 

Hij had maar ein stein. 

*even wat ruimte om te bekomen van het lachen* 

Wat is het toppunt van bijziendheid? 

Een gynaecoloog met een natte neus. 

Een flitser op de snelweg ziet op een zeker moment een wagen 
voorbijrijden aan 19 km/h. Hij denkt bij zichzelf: "Die chauffeur 
rijdt net zo gevaarlijk als de snelheidsduivels" en besluit zijn 
sirene aan te zetten en achter de wagen aan te gaan. 
De wagen stopt op de pechstrook, en de agent stapt uit om 
uitleg te vragen. Wanneer hij aan de wagen aankomt, ziet hij 
er 5 oude vrouwtjes in zitten: 2 vanvoor en 3 op de 
achterbank. De passagiers zitten er met hun ogen wijd open bij 
en zien er zo wit als papier uit. De bejaarde chauffeur opent 
verward haar raampje. 
-"Meneer de agent, ik begrijp er niets van. Ik hield me aan de 
maximale snelheid. Wat is het probleem?" 
- "Mevrouw, dat klopt maar u moet weten dat zo veel trager 
dan de toegestane snelheid rijden minstens zo gevaarlijk is 
naar andere chauffeurs toe." 
- 'Trager de toegestane snelheid? Ik reed exact die snelheid! 
Negentien kilometer per uur!" 
De agent begrijpt wat er gaande is en terwijl hij probeert zijn 
lach in te houden legt hij uit dat het oude vrouwtje de bordjes 
van "E19" als snelheidslimiet interpreteerde. De vrouw 
schaamt zich wat maar bedankt de agent om haar op die fout 
te wijzen. 
De agent sluit af met: "Goed dan. Maar voor ik u laat verder 
rijden: voelt iedereen in de wagen zich wel goed? Uw 
passagiers lijken zich nogal misselijk te voelen en hebben nog 
de hele tijd geen woord gezegd." 
"Oh, maak u geen zorgen, meneer. We komen net van de 
E313." 

Met dank aan de heer Leerman G. 
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Een eenzaam wijveken van rond de 70 besloot dat het stilaan tijd werd om ne 
vent te zoeken. Ze besloot om de volgende advertentie in een lokaal krantje te 
zetten: 

VENT GEZOCHT! MIJN LEEFTIJDSGROEP (70’s), MAG MIJ NIET SLAAN, NIET 
GANS DE DAG ROND MIJN GAT LOPEN, EN MOET NOG ALTIJD GOED IN BED 
ZIJN. GELIEVE JE PERSOONLIJK AAN TE BIEDEN. 

Enkele dagen later hoorde ze haar deurbel. Tot haar grote ontzetting zag ze in 
de deuropening een grijsaard zonder armen en benen in een rolstoel zitten. 

Het oude besje zei: “Ge verwacht toch niet serieus dat ik u overweeg he? Kijk 
naar uzelf… ge hebt geen benen!” De oude man lachte. “Dan kan ik ook ni gans 
de dag rond uw gat lopen he…” 

Ze snoof. “Ge hebt geen handen ook…” 

Alweer glimlachte de oude man. “Dus kan ik u ook geen pak slaag geven.” 

Ze trok haar wenkbrauw op en overwoog wat de man had gezegd terwijl ze 
hem bekeek. Na enkele ogenblikken vroeg ze: “En de bedprestaties?” De oude 
man leunde achterover en een brede grijns verscheen op zijn gezicht. “Ach, 
hoe heb ik aangebeld denkt u?” 

 Een man belt naar zijn baas en zegt dat hij niet kan komen werken vandaag omdat hij zich niet goed voelt. De baas zegt:” Da gaat ni he manneken, we hebben u echt nodig vandaag. Als ik mij eens ni zo goed voel zeg ik aan mijn vrouw da ze mij nen blow job geeft. Werkt elke keer! Waarom probeert ge da eens ni, dan ziet ge maar hoe ge u voelt!” Een uur later krijgt de baas opnieuw telefoon en hij hoort: “Ik laat even weten dat ik op weg ben naar werk! Ik voel me inderdaad een pak beter, ik kan amper geloven dat dat werkte! Trouwens, chique villa!”  Op een dag in Cinema Central : “Twee kaartjes voor de film alstublieft!” “Euhm… Voor de Hobbit?” “DAS WEL MIJN VROUW HE MAAT” 
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Twee jagers lopen in het bos wanneer een van hen plots instort. Hij lijkt niet meer te 
ademen en zijn ogen staan glazig. De andere gast neemt snel zijn telefoon en belt de 
nooddiensten. Hij gilt: “MIJN VRIEND IS DOOD, VIEL PLOTS OP DE GROND EN ADEMT 
PRECIES NIMEER!” De operator antwoord: “Rustig, rustig. Ik ga u proberen helpen 
maar ik heb meer informatie nodig. Eerst en vooral moet ge er zeker van zijn dat hij 
dood is voor ik iemand kan sturen.” 

De operator hoort enkele seconden niets en dan plots een luid geweerschot door 
zijn telefoon.  

“In orde, wat nu?” 

 

A man walks into a bar and sees a 12 inch pianist playing the 
piano. He talks to the bartender and says, "That's amazing! Where 

did you find a 12 inch pianist?" 
The bartender replies, "Oh, I have a genie in the back room who 

grants wishes. Give it a try if you want." 
The man goes to the genie and says, "Oh genie, I wish I had a 100 

million bucks." The genie nods his head and a few seconds later 
there's a puff of smoke and 100 million ducks fly over the man's 

head. 
The man goes back to the bartender and complains, "I wished for 

100 million bucks, not 100 million ducks!" 
And the bartender says, "Do you really think I wished for a 12 inch 

pianist?" 
 

A guy falls in love with a very traditional and conservative girl, that means 
no sex before marriage. But he doesn't care, he loves her. After a year or 
two of dating he decides its time to propose. So he heads to her father’s 
house to ask his permission. 
"Hello, sir, I'm here to ask for your daughter's hand" 
A bit skeptical and looking to see if he really does love her, the father asks 
"And why is that?" 
The guy lets out a long drawn out sigh... "Well, it’s just that mine have 
gotten tired." 
 

Ken je zelf betere moppen? -> redactie@jhsplinter.be! 
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