
 

Je voor en achternaam………………….. 

Je adres……………………………. 

Je school……………………… 

Welke groep……………………….. 

Deze prijs word bij het volgend programma bekent 

gemaakt. Ben je er dan niet en heb je er een adres 

op staan. Komen we hem brengen. 

Een dom meisje krijgt een ongeluk en haar auto zit daarna helemaal onder de deuken. 

De volgende dag gaat ze met haar wagen naar de garage. 

De monteur ziet dat ze blond is en besluit een beetje lol te trappen. 

Hij zegt haar dat ze gewoon naar huis moet gaan en in de uitlaatpijp moet blazen, heel hard, en de deuken er zo 

automatisch uit zullen worden “geduwd” 

Het dom meisje rijdt dus terug naar huis, stapt uit de wagen, gaat op haar knieën zitten en begint op de 

de uitlaatpijp te blazen. Er gebeurt niets. 

Dus begint ze wat harder te blazen, maar nog altijd gebeurt er niets.. 

Intussen komt haar vriendin, (ook een dombo), langs en vraagt: “Wat ben jij aan het doen?!” 

Het eerste blondje vertelt haar hoe de monteur haar had aangeraden in de uitlaatpijp te blazen om alle deuken uit de 

wagen te krijgen. 

De blonde vriendin draait met haar ogen en roept uit “Halloooooooo?!? 

Zou je dan eerst niet de ramen dichtdoen!?” 

 

Een vrouw staat met haar Smart met autopech langs de snelweg, 

komt er een  

man in een Porsche voorbij. 

"Zal ik je een sleepje geven naar de dichtsbijzijnde garage?" 

vraagt de  

Porsche rijder. 

"ja graag!" antwoordt de vrouw. 

Zo gezegd, zo gedaan, de Smart werd met een sleepkabel aan de 

Porsche vast  

gemaakt. 

"Als ik te hard ga moet je maar toeteren!" glimlacht de man. 

 

Even later, onderweg, scheurt er een Ferrari met 250 km/u 

voorbij. De  

Porsche rijder vergeet helemaal de sleep en scheurt achter de 

Ferrari aan. 

 

Later die avond komt een agent bij de commissaris en zegt: 

"Je gelooft nooit wat ik heb gezien! Komt er eerst een Ferrari met 

250 km/u  

voorbij flitsen. Direct daarachter zat een Porsche die hem bij 

probeerde te  

houden. En achter de Porsche reed een Smart die toeterde of hij 

er voor bij  

mocht gaan!" 
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