
 

 

 

 

 

26 september 2004    

 D F T  F o r u m  
  

DFT Forum Algemeen Financieel HOE WORD IK 

RIJK: wie helpt mij...  

  
Reageer

  
Start nieuwe discussie

   
Forumbeleid

   

       
  

blad 1   
 

Algemeen Financieel  

 

aanbevelingen  

HOE WORD IK RIJK: wie helpt mij... 

Hoe word ik rijk. Ik ben de armoede zat. Ik wil ook wel eens een 

keer beleg op mijn brood. Waarom woon ik slechts in een rijtjeshuis. 

Aandelen helpen niet. Doodziek word ik ervan. Wat ik de ene keer 

win verlies ik de andere keer weer.  

Wat moet ik doen. Wie helpt. 

 

Aangemaakt door: matrix op 28-10-2003 om 14:14:37 

Aantal vervolgberichten: 189 

4 

 

      
 

 

bigmac, al zou die de helft maar hebben 

uitgevoerd dan loopt ie al naast john de mol. 

blackgold 

26-09-2004 

12:00:04 

0 

 

Ik zou ook wel eens willen weten of de 

bankrekening van Matrix er nu, bijna een jaar 

later, na al onze tips, er nu wel of niet 

rooskleuriger bijstaat.  

 

Mijn eigen bankrekening wel in ieder geval :)  

bigmac 

26-09-2004 

09:22:07 

0 

 

beste boer  

dat is juist het punt  

matrix kent geen greintje fatsoen  

of hij is tegen een boom gelopen  

nadat hij dit draadje aanzwengelde.  

n geldboom?  

of hij hangt  

kon de druk van al het geld niet meer aan.  

waarom bedanken voor al die miljoenen,zijn 

leven is nu stuk,  

teveel geld,bedankt he! 

blackgold 

26-09-2004 

09:16:10 

0 

 

 

 
Grootste stijgers  

bam groep  4,17%  

afc ajax  3,07%  

hoop vd eff  2,98%  

econosto 2,76%  

smit int 2,43%  

Sterkste dalers  

priority te  -9,74%  

vilenzo -5,52%  

corio  -2,28%  

bever holdi  -2,00%  

and intl pu  -2,00%  

 
Betreft fondsen met vorig slot van 1 euro of hoger.  

 
Statistiek Damrak  

Omzet (mln stuks) 0,0 

 
A E X 

 

 

 
I N D I C E S 

 AEX  18:02 

 325,91 -0,14% 

 
 AMX  18:02 

 388,68 -0,29% 

 
 Eurotop 

100 
 17:45 

 2.167,82 0,30% 
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Ik heb me wel eens afgevraagd of het mogelijk is 

om hem via Klaas een mail door te geven dat we 

eindelijk wel eens willen weten hoe het er met 

hem voorstaat.  

Of ie nog steeds slechts in een rijtjeshuis zit en al 

beleg kan kopen en zo.?  

 

We hebben ook een zeer legendarisch draadje 

gehad van Prolion. "De grootste kans om 

miljonair te worden", komt geregeld weer boven, 

werd het langste draadje ooit, geloof 1365 toen 

Klaas het ingekort heeft. Bijna niemand kon het 

nog geopend krijgen, dikke lol.  

 

Maar de draadjes maker ene Mergelweg kwam na 

de 1000e posting netjes langs om de toost die we 

op hem uitbrachten te in ontvangst te nemen en te 

danken.  

 

Nu is dit draadje niet zo lang maar wel een stuk 

minder onzinnig.  

 

Dus als die matrix maar een greintje fatsoen heeft 

....  

Boer 

25-09-2004 

22:50:01 

0 

 

ja een moederzorg en een vaderplicht.  

misschien allebei wel een gevangenis.  

boer die matrix heeft gewoon een simpele vraag 

gesteld en gestart en het hele forum heeft 

gereageerd met prachtige reacties en die oetl*l is 

ervan geschrokken dat er zoveel response 

kwam,en is nu ondergedoken in polen,zoiets. 

blackgold 

25-09-2004 

22:19:45 

2 

 

Blacky,  

Ik begrijp dat je de draad hebt doorgenomen.  

 

Het is inderdaad stijlloos te noemen dat een draad 

starter nooit meer van zich laat horen.  

 

Er bestaat ook nog iets van zorgplicht.  

Nazorgplicht.  

Goed burgerschap.  

Goed huisvaderschap.  

 

Ronduit schandalig van die matrix,  

je kan tegenwoordig toch ook gewoon internetten 

van uit de bajes.  

 

Boer 

25-09-2004 

21:30:01 

1 

 BEL-20  18:00 

 2.657,09 0,61% 

 
 FTSE 

100 
 17:35 

 4.578,10 0,20% 

 
 CAC-

40 
 18:01 

 3.673,51 0,56% 

 
 DAX  17:45 

 3.910,30 0,12% 

 
 SMI  17:31 

 5.491,30 -0,40% 

 
 Dow 

Jones 
 22:04 

 10.047,24 0,08% 

 
 Nasdaq  23:15 

 1.879,48 -0,37% 

 
V A L U T A 

EURO/GBP  0,6805 

EURO/CHF  1,5484 

EURO/JPY 136,0741 

EURO/DOLLAR  1,2280 
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en het was hilarisch  

jullie kennen er wat van.  

die matrix blijkt een film te hebben opgenomen 

en iedereen ging kijken.  

daarna te arrogant om nog even te bedanken voor 

zoveel moeite! 

blackgold 

25-09-2004 

18:22:54 

1 

 

ik zag hem gelijk. blackgold 

25-09-2004 

18:02:46 

0 

 

Dat was deze Black. Boer 

25-09-2004 

17:39:56 

0 

 

Begin eens de kroegen in de buurt af te gaan met 

de toto. Dat was iets wat in de jaren 80 erg 

populair was. In deze tijd was het vrij normaal als 

er ook weddenschappen konden worden 

afgesloten tussen mensen en zonder tussen komst 

van het rijk. Je moet dan wel een 

vertrouwenspositie hebben om deze 

geloofwaardig te maken dus kom je weer op de 

illegale site die je moet opzetten. Het leuke is dat 

je met de het EK en de olympische spelen een 

goed kopers publiek hebt en je winsten kan 

uitdelen ui de post van de nieuwe volgende 

weddenschap. En als je het dan echt leuk wilt 

doen dan neem je een Poolse studente mee die de 

niet willige ervan overtuigen dan het surplus naar 

een opleiding voor haar gaat in het kader van 

Europa. Nou dan ben je toch nog vernieuwend 

bezig…. 

ole 

18-06-2004 

23:44:22 

1 

 

Zoek een rijke bejaarde van een jaar of 95, trouw 

met haar en hoop dat ze geen 115 wordt.  

ElPablo 

15-06-2004 

23:13:03 

3 

 

Rijk worden is niet zo moeilijk, kwestie van 

keuzes maken in je werksituatie of onderneming.  

Bereid zijn hard te werken.  

Op het goede moment JA durven zeggen.  

w 

15-06-2004 

19:31:25 

0 

 

Nederlanders is het langste volk.  

TG vandaag.  

In paar jaar tijd zijd de benen gemiddeld 2cm 

langer geworden.  

Zou daardoor in Nederland met te hoge 

loonkosten zitten?  

Boer 

15-06-2004 

10:24:36 

1 

 



draag hoge hakken:  

 

Size matters. A study released last year by two 

professors at the University of Florida and the 

University of North Carolina found that tall 

people earn considerably more money throughout 

their careers than their shorter coworkers, with 

each inch adding about $789 a year in pay.  

 

A survey of male graduates of the University of 

Pittsburgh found that the tallest students' average 

starting salary was 12 percent higher than their 

shorter colleagues'. 

bigmac 

15-06-2004 

08:14:57 

0 

 

Elwood: 'bukshag' heet dat, maar met de prijzen 

van tegenwoordig mag het wel 'buckshag' heten ;) 

bigmac 

14-06-2004 

01:14:11 

0 

 

Van Matrix horen we niks.  

Darrom namens hem: jullie worden bedankt.  

Ik ben geemigreerd naar Afghanistan. Wordt 

nachtwaker in Kaboel. 

Zoon 

14-06-2004 

01:01:36 

0 

 

Ga peuken rapen.  

Maak goedkope sigaretten.  

Doen 3 euro de 25 stuks.  

Gratis! 

Elwood 

13-06-2004 

22:15:01 

1 

 

MATRICH,  

Ik weet het.  

 

Voetballer worden.  

 

Al verzet je de hele week geen stap, als je iedere 

wedstrijd dat ronde ding een keer in de touwen 

van de tegenpartij weet te frommelen, dan kun je 

binnen de korste tijd vele honderden miljoenen op 

je bankrekening bij laten schrijven.  

 

Gemakkelijker kan het je niet gemaakt worden.  

Boer 

13-06-2004 

20:22:01 

0 

 

Neem vakantiebaantje bij Appie, stel je verdient 

100 euro. Zeg tegen je 50 collega's dat je je salaris 

gaat verloten, lotprijs 10 euro, geen overhead en 

kans 2% dus oneindig veel beter dan welke 

officieele loterij dan ook. Bingo 500 euro in de 

knip. Doe dat natuurlijk het hele jaar door. De 

onverkochte loten hou je zelf, kun je je eigen 

salaris winnen, nog meer Bingo in de knip. Na 

een paar weken laat je iemand anders je 

Zoon 

12-06-2004 

17:25:53 

0 



zakkenvulwerk bij Appie doen, wordt je minder 

moe. 
 

MATRIX,  

Het is wel zo netjes om eens van je te laten horen.  

 

Het deponeren van een draad schept wel 

verplichtingen.  

 

Prijzen ook nooit afgehaald.  

 

Het zijn je enkel vergeven als mocht blijken dat je 

je pc bij de lommerd hebt moeten brengen. 

Boer 

12-06-2004 

16:42:26 

0 

 

oh nee met een t zo zie je dat mijn engels d & t 

slechter is dan mijn nederlandse ei en lange ij. 

ole 

11-06-2004 

20:04:53 

0 

 

Nee het is naar India ge demand managed....... ole 

11-06-2004 

20:02:25 

0 

 

Wat is er mis met een rijtjeshuis???? Je klinkt zo 

ongelukkig matrix!  

 

Blijkbaar nog niet naar India geoutsourced? 

ikbendebob 

11-06-2004 

19:52:36 

1 

 

Deze komt van het prolion draadje en ja deze is 

wel erg goed....  

 

AMSTERDAM - Terwijl hun klant zat te wachten 

op zijn bonnetje gingen twee obers van een 

restaurant in Shanghai er met zijn creditcard 

vandoor om bij een winkel in de buurt een paar 

mobiele telefoons te kopen. Ze vielen door de 

mand toen de klant, aan wie zij verteld hadden dat 

er "een klein probleempje bij het afboeken" was, 

door zijn creditcardbedrijf werd gebeld met de 

vraag of het klopte dat hij zojuist 25.000 yuan 

(2.500 euro) had uitgegeven aan nieuwe 

mobieltjes.  

De daders waren nooit van plan geweest om lang 

in de horeca te blijven werken, maar waren er 

slechts op uit om er met de eerste de beste 

creditcard vandoor te gaan, meldde het Dagblad 

van Shanghai, dat het verhaal publiceerde.  

 

Dus Matrix als je advies bureau niet mocht willen 

lukken dan kan je nog een restaurant openen. het 

is echter wel weer een bron.  

ole 

11-06-2004 

19:12:53 

0 



Met dank aan de brenger van dit verhaal... 
 

Dat is weer hooguit een stabilisatie van je 

kapitaal.  

De tips gaan achteruit.  

Mag ook wel.Zelden zoveel binnenlooptips op 1 

draadje gelezen.  

ElPablo 

11-06-2004 

00:34:49 

2 

 

Je wordt rijk door geen prolion te kopen. Floppy 

11-06-2004 

00:15:34 

0 

 

Kunnen ze nooit van hun aow bekostigen.  

Niet doen matrix, je wordt genaaid.  

ElPablo 

10-06-2004 

23:28:57 

0 

 

wordt gigalow in een bejaarde tehuis. jimtheking 

10-06-2004 

21:56:19 

0 

 

Even een goed verhaal dan tussendoor. Een week 

of wat geleden was ik ergens op een wazige 

internet site terechtgekomen en daar stond onder 

aan de pagina een banner met de tekst “SMS en 

win een hoer” Dus ik gelijk daar op klikken en ja 

hoor een heel verhaal en een zooitje spam maar 

het kwam hier op neer dat je dan 5454 speel on 

moest SMSen en dan maakte je dus de kans….. 

Nou goed ik naar de stam kroeg en raak daar aan 

de praat met de eigenaar. Ik vertel dat hele 

verhaal en denk daar moet toch wat mee te doen 

zijn. Dus na wat grappen zijn we eruit het wordt 

dus 6666 bier on en dan maak je kans op een hele 

avond gratis drank. DE grap van het verhaal is 

natuurlijk dat dit overal mogelijk is en dat de 

verhoudingen net zo klein kunnen zijn als je zelf 

wilt. Het wachten is dan natuurlijk op een advies 

bedrijfje van onze Matrix. Dus laat je inschrijven 

voor 80 euro vraag een uitkering met starters 

krediet aan en gaat alle kroegen in Nederland af 

om het concept te verkopen…..Nou daar heb je al 

het 2e idee…. 

ole 

10-06-2004 

21:50:38 

2 

 

met je zielige verhaal naar wendy van dyk gaan 

misschien schenkt die je nog iets moois.  

ja man het leven is niet makkelijk he  

ps eventueel kun je geld krijgen voor een touw 

hoor ;-) 

claypool 

10-06-2004 

21:45:48 

0 

 

Adviseer tegen vergoeding (een %) mensen welke Zoon 0 



aandelen ze moeten kopen. Volgende stap: beheer 

hun portefeuille.  

Daaropvolgende stap.............. 

10-06-2004 

21:40:16 

 

Word bankier. Doe gewoon wat de bankiers ook 

doen, maar wees een luis in hun pels. Open een 

bankrekening bij een grote bank. Beloof aan 

iedereen een bewaarrente die 1% hoger ligt dan 

de bank. Het geld stroomt binnen. Van dat geld 

kun je de rente al betalen, dus beginkapitaal niet 

nodig. Leen het overige binnengekomen geld uit 

tegen een 1% lagere rente dan die van de bank. 

Nu stroomt de winst binnen. Zet deze winst om in 

steeds schaarser wordende grondstoffen (olie, 

uranium, staal) en bewaar deze goed op een 

veilige plek. Succes verzekerd! Zo werken de 

banken zelf ook! 

siewerd 

10-06-2004 

21:33:31 

0 

 

Sex is onmisbaar, die half miljoen kan ik wel 

missen 

Smalltrader 

10-06-2004 

20:35:37 

0 

 

Je bemt nu toch wel rijk na al die tips Matrix..??? doubbells 

10-06-2004 

19:57:01 

0 

 

Matrix,  

Je bent je prijzen nooit komen afhalen.  

Zijn ze je te min? 

Boer 

10-06-2004 

19:31:12 

0 

 

Daar kan je vast wel 500 euro mee binnen halen. ole 

05-06-2004 

01:02:54 

2 

 

Maak nu eens een mail naar Pokon om bij drie of 

vier Flesjes een water geef calculator cadoo te de 

doen. Op de calculator met strip om op je koelkast 

te plakken en dan kan ik en mij lief gewoon zien 

wanneer de planten voor het laatst zijn water 

geven gewoon door te drukken op de knop en 

wanneer de eerst volgende water beurt is. Missen 

we die dan gaat het zaakje piepen en op de 

koelkast daar kom ik elke morgen. 

ole 

05-06-2004 

01:01:47 

0 

 

Be as rich as you want to be.  

 

http://www.hasbro.com/monopoly 

/money/$500.up.pdf  

 

The more money you have, the easier it is to own 

bigmac 

05-06-2004 

00:59:45 

0 



it all - so print your own! 
 

The Bank never goes broke. If it runs out of 

money, it merely issues more by writing on an 

ordinary piece of paper. (monopoly-rules) 

bigmac 

05-06-2004 

00:56:25 

0 

 

Matrix, na toepassing van slechts een van de 

honderden suggesties in dit draadje had je al rijk 

kunnen zijn.  

Wat heb je gedaan? Niets, niks, nothing, zilch.  

Matrix, je bent een niet te redden sukkel.  

Pak je bedelnap, lift naar Metz, en meld je bij het 

Franse vreemdelingenlegioen. Oprotten! 

Zoon 

05-06-2004 

00:07:07 

1 

 

Stem niet.  ElPablo 

04-06-2004 

22:32:18 

0 

 

Stem van Buitene. Elwood 

04-06-2004 

22:12:08 

0 

 

Wordt deurwaarder.  

Gouden tijden voor die gasten. 

ElPablo 

04-06-2004 

21:52:16 

0 

 

Worst draadjesmaker bij de DFT.  

Laat alles in de soep lopen.  

Krijg een gouden handruk.  

U hoeft niet langs af. 

Elwood 

04-06-2004 

21:40:43 

0 

 

cartoon'hoe word ik rijk':  

 

http://www.xs4all.nl 

/~greencan/Hoe%20word%20ik%20rijk.jpg 

bigmac 

30-05-2004 

23:29:47 

0 

 

Goede seks half miljoen waard  

 

Boer, nu niet alles in 1 keer uitgeven he ;)  

bigmac 

30-05-2004 

23:27:29 

0 

 

een hoop miljonairs er bij  

uit Telegraaf snelnieuws buitenland 09.44:  

 

 

Goede seks half miljoen waard  

door redactie Vrouw  

 

AMSTERDAM - Geld maakt niet gelukkig. Maar 

zou je geluk kunnen uitdrukken in geld? En 

hoeveel is seks waard? In Engeland en Amerika 

werd onderzoek gedaan. Goede seks blijkt een 

Boer 

30-05-2004 

22:57:18 

0 



half miljoen waard.  

 

Dat concluderen professor Andrew Oswald, 

hoogleraar economie aan de Warwick Universiteit 

en collega David Blanchflower van het 

Dartmouth College. Uit hun onderzoek naar de 

waarde van geluk blijkt dat een bedrag van 

500.000 euro ongeveer dezelfde fijne gevoelens 

teweeg kan brengen als een goed liefdesleven.  
 

www.aexfuture.nl sem v berkel 

30-05-2004 

18:39:00 

0 

 

heb nog een zooi opblaasvesten liggen, kan Greta 

mooi meenemen naar Arafat. 

Censurius 

30-05-2004 

11:02:52 

0 

 

Koeientic??? Mis ik iets? Nismeth 

30-05-2004 

10:48:27 

0 

 

Oja, Het was zoals opgedragen tegen een ruit. 

(van een tram) 

Boer 

29-05-2004 

21:35:25 

0 

 

Spectaculair. te midden van een groep feministen. 

Lef heeft die Matrix wel.  

 

Kijken of ie bij mens ook opdraaft. 

Boer 

29-05-2004 

21:32:16 

0 

 

Nee boer ik heb het niet gezien..  

Wat heb ik gemist? 

ole 

29-05-2004 

21:14:55 

0 

 

HEBBEN JULLIE HET GEZIEN???  

 

MATRIX met blote billen in kopspijkers.  

 

Telt toch ook.!!!! 

Boer 

29-05-2004 

20:42:00 

0 

 

Trekt meer kijkers als je Mens met laxeermiddel 

voor koe laat spelen, de rol is op zijn lijf 

geschreven. Kassa. 

Boer 

29-05-2004 

20:14:39 

0 

 

Heel die bende eruit bij Mens ,Matrix aan de 

kassa, koe in het midden vakken tekenen en dan 

wachten maar,miljoenen inkomsten voor onze 

Matrix,hele wereld aan zijn voeten.  

Nee geen dank.  

De koe moet wel poeten.is dalend 

KUMKE 

29-05-2004 

19:13:55 

0 



 

Ja leuk.  

Iedereen heeft een koeien tic gekregen dankzij 

DFT 66.  

 

Hoe had je het willen aanpakken? 

Boer 

29-05-2004 

18:53:30 

0 

 

BOER  

 

Is het geen strak plan om er een kampioenschap 

koeischijten er tegen aan te gooien?  

Wat kan ons Mens ballen. 

KUMKE 

29-05-2004 

18:46:45 

0 

 

Zou het Matrix gelukt zijn? Boer 

29-05-2004 

17:58:13 

0 

 

Vroem Zoon 

29-05-2004 

00:26:18 

0 

 

Vroem Zoon 

28-05-2004 

23:52:39 

0 

 

Geloof in jezelf dan komt alles goed  

 

Geef alles weg wat je bezit  

 

 

greetings 

buffett 

28-05-2004 

21:47:12 

0 

 

Is Matrix nog steeds niet rijk, na al onze goede 

raad? 

Zoon 

28-05-2004 

21:30:17 

0 

 

Verhoogt iemand de prijzenpot voor de Hary 

Mens aktie?  

 

Geldt het Alleen voor Matrix ,of voor iedereen?  

Gaat de prijs dan naar de eerste, of moet ie 

gedeeld worden?  

Of is het 110E de man?  

Ik heb slechts 1 emmer en 1 hooiriek. 

Boer 

28-05-2004 

19:17:09 

0 

 

Matrix,  

Gesteld dat de door jouw begeerde rijkdom 

synoniem is aan macht, wees dan bereid om over 

lijken te gaan om je doel te bereiken.  

Je zult je partners, collega's, buren, vrienden en 

familie moeten kunnen bezwendelen, bestelen en 

Boer 

27-05-2004 

23:21:48 

0 



bedriegen, en de mede en tegenstrevers 

verpletteren, vermorzelen.  

Het doel voor ogen houden, en dat doel heiligd 

alle middelen.  

 

Veel geluk.  

 

 

 

O ja, voor de serieuzen onder ons CME is gewoon 

te vinden op wallstreetweb. 

wind in de zeilen 

27-05-2004 

22:30:22 

0 

 

Liegen en bedriegen.  

Als ik die mensen zie in die grote auto's en 

kapitale woningen.  

Mijn motto is wat doen zij verkeerd wat ik niet 

doe.  

(Ik huur gewoon een rijtjes huis).  

Gezondheid is met geen goud te betalen.  

aandeelhouder 

27-05-2004 

22:25:29 

0 

 

Hard werken, geld bij elkaar sprokkelen, niet 

meteen weer uitgeven en beleggen in Chigaco 

Mercantile Exanges (CME) momenteel een van 

de beste aandelen. 

wind in de zeilen 

27-05-2004 

22:16:25 

0 

 

Heeft niemand wat in te brengen? Boer 

27-05-2004 

22:07:47 

0 

 

Kijk eens rechtsboven in het scherm. Juist, daar 

bij de stijgers.  

 

KOOP BEGEMAN GROEP  

 

---------------------------  

 

Heb betere adviezen van je gelezen van Rossum.  

 

-12% 

sypestein 

27-05-2004 

20:07:14 

0 

 

Als matrix niet in de top 250 staat van de Quote 

500 2005 , weet ik het niet meer .  

 

 

ik heb nog een cd van Frans B .Deze schenk ik 

met pijn in mijn hart aan de bbshow 

bfa 

27-05-2004 

19:38:32 

1 

 

Hey loopt nog niet storm.  

Is de aanbieding alleen voor komend weekend?  

Boer 

27-05-2004 

0 



 

Ik verhoog het aanbod.  

met mijn postzegelverzameling van het afgelopen 

jaar,  

inclusief de oorspronkelijke envelloppen. 

19:14:39 

 

Dus de tussen stand,  

 

100 euro een opblaasschaap een antieke melk 

emmer de koperen tepelhouder 100 Prolionnetjes 

en een halve hooivork.  

 

ps uit de link moet wel even de spatie worden 

gehaald maar dat wist iedereen natuurlijk al. Let 

vooral even op het raam... 

ole 

27-05-2004 

18:39:38 

0 

 

Oke,Boer gooit er nog een orginele hooiriek met 

verkorte steel tegen aan.  

Boer 

27-05-2004 

18:12:42 

0 

 

Zoals eerder gepost, betaalt Harry zelf ook mee. 

En fors. 

Zoon 

27-05-2004 

17:53:44 

0 

 

Op deze pagina staat al een voorpoefje van hoe 

het moet...  

 

 

http://www.wazigewereld.web-lo g.nl/  

 

effe naar beneden scrollen voor het beste 

resultaat.. 

ole 

27-05-2004 

17:49:31 

0 

 

Ja wie biedt. Aanstaande zaterdag Harry Mens 

moonen. Voor 100 euro een opblaasschaap een 

antieke melk emmer de koperen tepelhouder, en 

doe daar een bosje van 100 Prolionnetjes als extra 

ole 

27-05-2004 

16:45:06 

0 

 

In het financieel dagblad voor pooiers? ElPablo 

27-05-2004 

00:14:50 

0 

 

Zoek een goeie vrouw.  

Heb eens gelezen dat een goeie vrouw voor 2 a 3 

ton op je balans zou behoren te staan. 

Boer 

27-05-2004 

00:09:01 

0 

 

Zoek een groepje leipe gozers.. (misschien via 

DFT forum?) en organiseer een klopjacht op Ome 

Osama! Misschien wat voor jou?  

 

www.fbi.gov 

Godfather 

26-05-2004 

23:53:52 

0 



 

De echte rijke, in Nederland, zijn in feite zij die 

niets hebben.  

Zij krijgen alles, hebben veel tijd en geen zorgen.  

 

Uitgaande dat tijd geld is, zijn zij rijk , voor zo 

ver zij verstandig met hun tijd omgaan.  

Zij die desondaks ontevreden zijn omdat zij grote 

dure behoeftens hebben, zullen dat ook zijn als ze 

zeer ruim in de slappewas zitten, alleen hebben ze 

er dan ook nog een hoop zorgen bij.  

 

Indien zij het benul zouden hebben, gezegend zijn 

de gezonde zogenaamde armen. 

Boer 

26-05-2004 

23:33:07 

0 

 

PS: vraag of Harry M er nog wat euros voor over 

heeft, uiteindelijk is het goed voor zijn kijkcijfers. 

10K euro's zie ik wel zitten. 

Zoon 

26-05-2004 

23:26:51 

1 

 

Voor de blotebillen show draag ik mijn van 

Precies gekregen prijs bij: de koperen 

tepelhouder, en doe daar een bosje van 100 

Prolionnetjes bovenop.  

Dit moet onze man over de streep trekken! 

Zoon 

26-05-2004 

23:24:41 

0 

 

Laat je afkeuren en ga met je uitkering in thailand 

wonen. 

ElPablo 

26-05-2004 

23:03:16 

0 

 

Lees voor het kopen van BGGA wel even het 

diepteboekje ...  

vanRossum 

26-05-2004 

22:49:30 

0 

 

Wat ben ik stom !  

 

Kijk eens rechtsboven in het scherm. Juist, daar 

bij de stijgers.  

 

KOOP BEGEMAN GROEP !!!!!!!!!!! 

vanRossum 

26-05-2004 

22:48:19 

0 

 

Steek een rol chinese rotjes af op Gare du Nord en 

koop aandelen TNU (Eurotunnel).  

 

Of beter, laat ze voor je kopen want de pakkans is 

omgekeerd evenredig met de kans dat je de 

jackpot wint.  

 

Maar ja, ben je wel rijk.  

vanRossum 

26-05-2004 

22:42:34 

0 

 

Ben je niet bang dat ze het er uit knippen?  

Neem aan dat Mat snugger genoeg is om te weten 

Boer 

26-05-2004 

0 



dat zaterdags de opname is. 22:10:52 
 

Ik ben Zondag trouwens te gast bij Harry.  

Als ik tijdens het gesprek mijn broek omlaag trek, 

naar achter huppel en mijn billen dan tegen de ruit 

plaats, win ik dan ook..? 

doubbells 

26-05-2004 

22:01:50 

0 

 

"vorig jaar had ik 40 miljoen dit jaar, dit jaar 43 

miljoen. ik ben niet gelukkiger geworden. zie je 

wel geld maakt niet gelukkig"  

 

Arnold Swarzenegger 

quake r 

26-05-2004 

21:54:24 

2 

 

Ole,  

Ik gooi er een echte antieke melkemmer tegen 

aan. 

Boer 

26-05-2004 

21:49:20 

0 

 

Kom op wie bied. As zondag Harry met de billen 

van Matrix voor het raam. Heb je nog oude 

schoenen, tepelklemmen of 100 aandelen Prolion 

stel ze beschikbaar voor onze jonge held.. 

ole 

26-05-2004 

21:44:48 

0 

 

Morgenochtend Sopheon kopen op 0,40 (als je 

nog mazzel hebt), dan ben je spekkoper. 

Fluffie 

26-05-2004 

21:30:15 

0 

 

Er is mij net telefonisch een opblaas schaap 

toegezegd. Dus Mat-O-rix gaat Harry Mens 

Moonen en 100 euro plus een lekker 

opblaasschaap zijn voor jou. 

ole 

26-05-2004 

20:59:02 

1 

 

Het mag ook met gewone merkstift.... Let even op 

dat er geen Mat-O-rix komt te staan. 

ole 

26-05-2004 

20:31:29 

0 

 

Koop aandelen SPYKER!!!! BENZ  

25-05-2004 20:  

 

Beter;  

Koop, steel, leen, lease een Spyker of 

vergelijkbaar geval.  

Steek je goed in het pak en doe je voor als 

geslaagd succesvol zakenman met goudenvingers.  

Deuren openen zich vanzelf, mogelijkheden voor 

het opscheppen. Grijp je kansen, want iedereen 

delen in je succes en profiteren van je gave om 

goud te creeren.  

 

En mocht het uiteindelijk niets worden dan heb je 

toch even kunnen ruiken aan hoe het is en voelt 

rijk te zijn, en mogelijk ben je voorgoed genezen. 

Boer 

26-05-2004 

20:26:31 

1 



 

Matrix, Ole betaalt alleen bij sluitend bewijs.  

Op linkerbil dus MAT, op rechterbil RIX 

getatoeeerd.  

Op eigen kosten. 

Zoon 

26-05-2004 

19:46:40 

1 

 

Ik ben niet bekend met de billen van Matrix dus 

ben makkelijk voor de gek te houden.. 

ole 

26-05-2004 

19:40:24 

2 

 

Nismeth, dit draadje is meer inspirerend, maar 

over smaak wil ik niet twisten.  

Over billen wel.  

Eerst laten keuren door DFT want bij Mens op de 

buis willen we alleen mooie billen zien. Indien 

afgekeurd, dan plaatsvervangend (broek- of 

rokloos) achterste in beeld, de vraag is of Ole dan 

betaalt. 

Zoon 

26-05-2004 

18:57:03 

0 

 

Kun je beter het 1000+ postings lange Prolion 

draadje nemen, Zoon en dan 20 euri vragen.  

Vooral om over aantal jaren als je hoogbejaard 

bent aan je achter-achter kleinkinderen uit te 

leggen dat er ooit een bedrijf bestond dat de naam 

Prolion droeg en dat die melkrobots voor koeien 

maakten. Die kleine zullen dan vragen: "Wat zijn 

koeien?"  

Nismeth 

26-05-2004 

18:39:53 

0 

 

Uiteraard zonder broek. ole 

26-05-2004 

18:39:44 

1 

 

Druk je billen tegen het raam bij Harry Mens 

aanstaande Zaterdag en ik geef je 100 euro.. 

ole 

26-05-2004 

18:39:07 

2 

 

Dit draadje printen, kopieren, inbinden, voor 10 E 

verkopen. Of had iemand dat al eerder 

gesuggereerd? 

Zoon 

26-05-2004 

16:34:26 

1 

 

...maar echte rijkdom zit van binnen. Echte 

rijkdom is relatief. Wat je hebt en wat je niet hebt 

is puur gebaseerd op feiten, hoe rijk je je voelt 

met wat je hebt is slechts perceptie en dus zeer 

relatief.  

JK 

26-05-2004 

15:21:51 

1 

 

Een rijke is zelden tevreden,  

een tevredene altijd rijk.  

rabo 

26-05-2004 

14:26:35 

1 

 

what u see, what u hear, nothings is as it seems to Censurius 1 



be ....  

vergelijkingen en contextbepalingen, onthechten 

en genieten, ik geloof dat ik 'rijk' ben, mijn dank 

aan een ieder op dit forum die daartoe direct en 

indirect aan bijgedragen heeft. 

26-05-2004 

13:43:59 

 

Vind een digitale camera uit waarmee je ook kunt 

bellen  

 

Word uitsmijter bij de K2 in Amsterdam en vraag 

10 euro entree aan alle toeristen en laat de 

Nederlanders gratis binnen  

 

Wees ambtenaar.  

 

Vind een zonnebril uit die je ogen koel houdt  

 

Vind een digitale telefoon uit bellen kan via het 

kabelnetwerk en waarbij op je LCD tv live 

beelden ontvangen kunnen worden van de andere 

beller  

 

Bedenk een Biostabil amulet en verkoop hem als 

wondergeneesmiddel tegen elke kwaal.  

 

Join the wit-russische douane en krijg gratis VW 

Touaregs.  

 

Word vrijgezel. Vrouwen belemmeren financiële 

vooruitgang.  

 

Wees retro. Koop vergeten jaren '80 merken op en 

blaas ze nieuw leven in.  

 

Begin een handel in chromen importvelgen in 

hartje Bijlmer.  

 

Vind Osama bin Laden en strijk een leuke premie 

op.  

 

Wees inwoner van Qatar. De gemiddelde inwoner 

wordt daar multimiljonair binnen enkele jaren. 

JK 

26-05-2004 

12:31:33 

1 

 

Gijzel Precies.  

Volgens zijn eigen zeggen moet er veel bij hem te 

halen zijn.  

Als dit tegenvalt: dump hem in Vijfhuizen bij het 

Prolion kantoor. 

Zoon 

26-05-2004 

12:03:24 

0 

 

Ga met een collectebus langs de deuren. Altijd Zoon 0 



kassa! 26-05-2004 

12:01:14 
 

is een staatslot en en hele berg geluk al genoemd 

? 

quake r 

26-05-2004 

11:56:12 

0 

 

Matrix.  

 

Simpel.  

 

Trouw met Mergelweg, die is al goed 

binnengelopen. 

Boer 

26-05-2004 

11:48:53 

0 

 

Koop aandelen SPYKER!!!! BENZ 

25-05-2004 

20:01:36 

0 

 

Rijk geworden van zijn krantenwijk. gameboy 

25-05-2004 

19:56:19 

0 

 

Matrix is klasse. Hij maakt een draadje aan, post 

daarna 1 keer en iedereen post gewoon door met 

de meest baarlijke nonsens. Hij heeft het 

aangemaakt 28-10-03. Volgens mij gebruikt hij de 

postings voor leuke postkaarten voor de vakantie. 

PSAR 

25-05-2004 

19:43:36 

0 

 

Een brandstofloze auto doet het ook altijd goed 

vooral als je er een span autoduwers (uit Uganda 

e.d) bij levert a 400 euro per dag. 

trustme 

25-05-2004 

19:35:57 

0 

 

Begin een cursus daytrading voor gorilla's kosten 

3000 Euro + 1 banaan! 

trustme 

25-05-2004 

19:34:19 

0 

 

 

Koop je aandelen voortaan op het laagste punt en 

verkoop ze op het hoogste punt. Kan niet alles 

verklappen zeker niet waar en hoe die punten te 

bepalen tenzij iedereen even € 10 overmaakt op 

onderstaand bankreknr.....etc. 

trustme 

25-05-2004 

19:33:03 

0 

 

Rijk worden? Doe je gewoon.  

 

V.b. Vindt een paperclip uit die ook DVD's kan 

afdraaien.  

 

Naaigaren waar je ook mee kunt ... (vul zelf maar 

in)  

 

trustme 

25-05-2004 

19:25:30 

0 



Een lamp die licht absorbeert voor romantische 

plekjes in de woestijn(een goudmijn)  

wat zeg ik  

 

Ga goud delven in onontgonnen goudmijnen  

 

enz  

 

enz 
 

sorteer de volgende letters in de juiste volgorde:  

 

kvemeorkiilj 

Censurius 

25-05-2004 

02:29:02 

0 

 

Sue them:  

 

A student attending a college in Idaho fell from 

his window while mooning a friend. The student 

then sued the college, claiming that it had not 

provided adequate information about the dangers 

of upper-story windows.  

 

A California woman sued a grocery store after she 

dropped a six- pack of beer on her feet. The 

woman was not injured, but she said that it hurt. 

She won the lawsuit.  

 

A construction worker in Tulsa intentionally cut 

his hand off with a circular saw. When he was 

taken to the emergency room, he told doctors not 

to reattach the hand, saying that it was possessed. 

The man is now suing the doctors for not 

reattaching his hand, claiming that the doctors 

should have known he was psychotic.  

 

A Blue Cross-Blue Shield worker sued IBM, 

claiming that their keyboard's "faulty design" had 

caused pain in her hand that kept her from 

working.  

 

A man riding his bike from work at night with no 

lights, only reflectors, was hit by a Jeep after the 

driver ran a stop sign. The bicyclist sued the bike 

manufacturer because he was not warned that 

reflectors might not be enough to prevent an 

accident. The man was awarded $6 million.  

 

Robert Lee Brock, an inmate in Virginia, has filed 

a lawsuit against himself, claiming that he 

violated his own civil rights by getting arrested. 

bigmac 

24-05-2004 

23:39:11 

1 



He is suing for $5 million and asking the state to 

pay, since he can't have an income in prison.  

 

A man filed a suit against his son's baseball team 

when he was asked to stop smoking so close to 

his kid's dugout. The father claimed that this 

caused his son great emotional distress. The judge 

fined the man and his lawyer $2,250 for filing a 

frivolous suit.  

 

Chris Morris brought a suit against the state of 

Michigan for $1 million. Morris claims that he 

caught a cold in the rotunda (a large, round room) 

of the state capitol building. He was there to 

observe an art exhibition.  
 

I got some bad news today.  

 

You know the money you get from those ATM 

machines?  

 

It comes from "your" account!  

bigmac 

24-05-2004 

23:06:58 

0 

 

Wordt stinkend rijk in de schandknapenbusiness.  

Extra voordeel:Je hoeft nooit meer te persen.  

ElPablo 

24-05-2004 

23:04:08 

0 

 

Definitie van Rijk ontbreekt.  

Hierdoor teveel variabele aannamens welke een 

gedegen wetenschappenlijke benadering 

onmogelijk maken.  

 

Aangenomen dat hetgeen je in de inleiding 

aangeef juist is dan heb je dus te eten, de karige 

belegging is heel gezond en trendy. Je leeft er 

langer door en spaar dure vermagering dieeten uit.  

Je hebt een dak boven het hoofd en nog geld voor 

de beurs over, denk dat er vele minder hebben.  

 

Tel je zegeningen.  

Als je rijkdom meet met je te hoge onvervulde 

wensen, dan kan 10 of 100 miljoen een zelfde 

armoedig gevoel geven.  

 

Als je denkt dat je met rijkdom, geluk, 

gezondheid en vrienden kunt kopen , dan heb je 

inderdaad, en terecht, een armoedig bestaan. 

Boer 

24-05-2004 

19:22:25 

2 

 

Volg spoedcursus monteur, begin straathandel 2e 

hands auto's. Vereiste vaardigheden (relaties zijn 

Zoon 

24-05-2004 

0 



beter) terugdraaien teller, poetsen, ontgeuren, 

banden zwart verven, krasjes wegwerken. Klanten 

contant betalen, alle auto's waren van oude 

dametjes die er alleen mee naar de kerk reden.  

Vb: inkoop 500 E, kosten 300 E, verkoop 3000 E. 

Kan niet stuk. 

14:47:30 

 

Haal net 2e hands pak uit de lommerd, ga met 

begin kantoortijd met de meute een 

megakantoorgebouw binnen en neem plaats 

achter willekeurig bureau. Simuleer daar ijverig 

doorlezen van stukken, verkrijgbaar van stapel bij 

een der versnipperaars.  

Loop ook vaak rond met mappen en zo. Na een 

tijdje ben je geaccepteerd en krijg je vanzelf 

salaris. 

Zoon 

24-05-2004 

13:51:11 

1 

 

Matrix uit bedelen:  

de dochter en de kennis van w zijn natuurlijk 

mooie meiden met stralende glimlach, dat brengt 

veel op.  

Matrix is een lelijke kerel met zure oogopslag, 

heeft alleen een kans vermomd als Quasimodo.  

Dagrecette dus ook evenredig lager. 

Zoon 

24-05-2004 

09:58:45 

1 

 

Versier een beroemde voetballer en stap daarna 

naar elke krant en omroep met je verhaal onder je 

arm. Grote kans dat ze je een tv-show aanbieden, 

talent of geen talent. 

JK 

24-05-2004 

09:56:12 

0 

 

Verkoop je verhaal van 'armoede' via Internet 

voor 10 euro per adres. 

bigmac 

24-05-2004 

09:47:32 

0 

 

Begin een pyramidespel. JK 

24-05-2004 

09:31:54 

1 

 

huur een tent op de kermis en beweer dat je de 

allergrootste ...... hebt, entree 5 euro 

Censurius 

24-05-2004 

09:21:10 

0 

 

Koop je schoenen 2 maten te klein.Als je ze ´s-

avonds uittrekt , voel je je de rijkste man ter 

wereld 

bfa 

24-05-2004 

09:16:49 

3 

 

Doe niet mee aan een trend, wees geen 

goudzoeker wanneer iedereen al goudzoeker is, 

maar ga spijkerbroeken verkopen aan de 

goudzoekers. Ga nooit mee met de massa, maar 

profiteer ván de massa. 

JK 

24-05-2004 

09:10:14 

1 



 

Even serieus, mijn dochter van 16 heeft bij een 

evenement geassisteerd als toiletjuffrouw, E 300,- 

ontvangen in iets meer dan 6 uur tijd.  

Een oudere collega die het al jaren doet is er echt 

rijk van geworden. 

w 

24-05-2004 

08:54:11 

0 

 

Stap I:  

Good schminken, passende outfit: ga bedelen in 

de Kalverstraat of een andere goede lokatie. Met 

enige ervaring hou je je de dienders makkelijk 

van het lijf.  

Opbrengst minimaal 4x de bijstand, met enige 

oefening veel meer, tot zeker 150 euro/dag. En 

dat is netto!  

Stap II:  

Huur klerenkast, neem enige illegalen in dienst 

(incl. onderdak). Klerenkast bewaakt de orde en 

tucht, illegalen gaan voor jou bedelen.  

Stap III:  

Wat je maar wilt. 

Zoon 

23-05-2004 

22:44:10 

1 

 

Lul wat uit je nek en wordt lid van het 

Europarlement. 

Elwood 

23-05-2004 

22:32:23 

1 

 

Rijk.... Rijk....?  

wat is rijk ? Ik beschouw rijkdom als iets als een 

goede gezondheid, en dat is voor geen geld te 

koop. Je bent zo rijk als je zelf vind, maar voor 

geen geld ter wereld koop je een goede 

gezondheid als je die niet hebt. En geloof mij, ik 

kan het weten................ 

kaak 

23-05-2004 

22:06:13 

0 

 

Beste Bert,  

 

Waarom zou er behoefte zijn aan 

linksomdraaiende horloges? Linksomdraaiende 

klokken zijn er als gadget al geweest (Belgische 

tijd...)  

 

Na het fiasco van het Swatch-internethorloge 

wordt er nu wel serieus onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden van "meer logische" horloges (een 

minuut heeft honderd seconden, een uur honderd 

minuten, enz...) maar dit zal geen toepassing zijn 

die in de onmiddellijke toekomst gerealiseerd kan 

worden.. 

Leon is back 

23-05-2004 

21:57:06 

0 

 

gewoon nix kopen.... BElieVE 

23-05-2004 

0 



19:38:34 
 

Beste matrix om rijk te worden moet je fantasie 

hebben.  

iets maken waar behoefte aan is dat nog niet op de 

markt is.  

Voorbeelden.  

1)horloges die linksomdraaien.  

2)gereedschap met machneetstrip.  

Geef je zelf een eigen lijn.  

Ik wil het eerste setje matrix gereedschap wel 

afnemen.  

En het horloge ook.  

mits van goede kwaliteit.  

De prijs is bijzaak.  

Veel sucses.  

bert rozenberg 

23-05-2004 

19:03:22 

0 

 

Als Matrix ideeen had gehad, was dit draadje niet 

nodig geweest. 

Zoon 

23-05-2004 

15:44:14 

0 

 

Beste Matrix,  

Als je echt serieus geld wil maken dan moet je 

naar de bank stappen met een supergoed idee. 

Start een eigen onderneming in een economisch 

nietgevoelige sector (misschien 

gezondheidszorg). Wacht niet te lang met 

uitbreiden, pak het slim aan en benut kansen. 

Zonder de bank kom je er niet.  

Heb hetzelfde gedaan en met succes :D 

Smalltrader 

23-05-2004 

12:37:54 

0 

 

Beleg waar je de winst kan ruiken. Niet Prolion 

dus, maar Antonov en Spyker (is onverslaanbare 

combinatie).  

Leen het beleggingsgeld van je moeder.  

Heb je aan de mogelijkheid gedacht een oud en 

seniel familielid te beroven? Er komt toch geen 

aangifte, immers schande moet binnen de familie 

blijven, dus kassa. 

Zoon 

23-05-2004 

12:31:22 

0 

 

beleg heel je hebben en houden in vastgoed ,koop 

daar bij een wasserette en gaan met die banaan ;-

)hoyyyyyyy 

ronnie 

23-05-2004 

09:03:01 

0 

 

loop een maand mee met probleemgevallen in de 

bijlmer. kom je er gezond, heelhuids en zonder 

drugs uit dan ben je redelijk onafhankelijk ofwel 

heb je vrijheid de grootste rijkdom die bestaat.  

om H4 aan te halen: onthecht en geniet. wie het 

kleine niet eert is het grote niet weerd. 

Censurius 

23-05-2004 

05:26:08 

3 

 



Moet je wel in gemeenschap van goederen 

trouwen; en dan kunnen er nog haken en ogen aan 

het erven zitten. 

bigmac 

22-05-2004 

22:52:49 

0 

 

Trouw een rijke erfdochter. Je kunt in een minuut 

meer geld trouwen dan je in een leven kunt 

verdienen. Maar dat is op dit draadje al eerder aan 

bod geweest. 

Zoon 

22-05-2004 

22:35:01 

0 

 

Matrix is de Beam.  

Werkt bij de Telegraaf-NL. 

Elwood 

22-05-2004 

22:19:56 

0 

 

A masterpiece of my own  

BBC 2 : 22-5-2004 -20:00-20:40  

 

Inhoud: Reportage  

waarin twee kunstliefhebbers met aandelenhandel 

genoeg geld proberen te verdienen om een 

kunstwerk te kopen  

bigmac 

22-05-2004 

19:33:48 

0 

 

Sluit een hoge levensverzekering af op naam van 

je schoonmoeder en verzin daarna de perfecte 

moord.. 

Leon is back 

21-05-2004 

22:23:00 

0 

 

Verkoop 1 van je nieren op E Bay en beleg het 

geld in Prolion. Gegarandeerd dat je volgend jaar 

milionair bent. (i) 

ole 

21-05-2004 

22:10:34 

1 

 

Rijk worden? Doe als mijn straatgenoot.  

 

Liep blokje om met hond, kwam langs riant pand 

van straatgenoot, een mij bekende BMW 735 

berijder. Daar stond nagelnieuwe BMW SUV 

geparkeerd, de X5 (3,0D). Zoekt misschien 

nieuwe auto voor echtgenote, Golf GTI aan de 

kleine kant.  

Man is veertiger, heeft riant pand vorig jaar 

gekocht 2100K, inmiddels tuin geheel vernieuwd.  

Onroerend goed tijdig gecasht. 

Zoon 

21-05-2004 

20:48:38 

0 

 

Koop voor E 50,- een abonnement op een open-

lucht zwembad en ga elke dag een uurtje 

zwemmen , bij zon en bij regen.  

Ook al heb je geen zin, na afloop voel je je beter 

dan alleen rijk en super fit.  

En op dagen zoals nu bij wat minder goed weer 

lijkt het dan wel een prive zwembad.  

Wat een luxe 

w 

21-05-2004 

20:16:01 

1 

 

Go Ebay  bigmac 1 



 

FORMER engineer George Crudgington faced 

being hard-up in retirement until his partner Joyce 

Bailey persuaded him to try Internet sales.  

 

He started with stamps and moved on to ceramics. 

Now the couple have a business with a six-figure 

turnover and they have moved to a five-bedroom 

house.  

 

George, 69, of Chesterfield, Derbys, says: “After 

retiring we were looking at life on low savings 

and pitiful pensions.  

 

“I had some first-day covers of Princess Diana 

stamps and sold them on eBay for £15 a go to 

customers in the USA.  

 

“I sold about 50 sets and then hunted round for 

others to flog.  

 

“I also had sets of old toy soldiers and sold them 

in sets of six for £25 a set.” George adds: “In the 

first year of trading I hit a turn-over of £25,000.  

 

“Then Joyce suggested going into something else 

and we started selling Royal Doulton, Wedgwood 

and Royal Crown Derby china.  

 

“At this point Joyce joined me and in the second 

year we hit a turn-over of £85,000. We’ve gone 

on from there and built the business up. We sell 

ceramics all over the world. The highest-priced 

item we have ever sold was a Royal Doulton 

figurine of Antony and Cleopatra for £2,500.”  

 

The couple, who make around 30 per cent profit 

on their turnover, now do seminars to help other 

pensioners get into business on the Internet.  

 

George’s top eBay tip: “Start small. Look around 

your house for items to auction. Don’t go to the 

bank to borrow vast sums.”  

21-05-2004 

20:03:46 

 

&zn.  

Het is een oud draadje.  

Misschien leeft Matrix niet meer, OF stil.  

 

Begin ook bezorgd te worden over Geiteke, van 

de beleggingfondsen.  

Boer 

27-03-2004 

22:29:59 

0 



 

HALLO, kent iemand Geiteke, leeft ze nog of 

leeft ze ook stil(op de Bahama's) 
 

Matrix, ben je nu nog niet rijker?  

Het halve forum heeft goede raad gegeven!  

Kijk, als je te lui bent, wordt je nooit rijk! 

boerenzoon 

27-03-2004 

22:17:18 

0 

 

Kan Elmar Koch zich misschien even melden 

voor een bijdrage?  

Die weet immers bijzonder goed hoe het (niet) 

moet. 

santygo 

27-03-2004 

20:48:34 

0 

 

Vergat nog Nina Brink, die is stinkend rijk 

geworden met lucht. 

Ha He NiX 

27-03-2004 

20:30:15 

0 

 

Rijk worden wordt je niet zomaar. Dagelijks op 

het nieuws zat voorbeelden hoe rijk te worden. Ga 

wat in de bouwfraude doen. Kijk goed naar 

Boonstra en Toth. Wordt commissaris bij Ahold 

of Shell. Zet een coke lijntje op. Richt een 

reisbureau op en vertrek met de noorderzon. 

Voorbeelden zat en zit een van deze figuren 

achter de tralies. Nee, dat hebben ze dus goed 

gedaan. Nog een tip. Ga inplaats van een 

rijtjeshuis verhuizen naar een woonwagenkamp, 

nou dan hoef je ook geen belasting te betalen.  

gr. HHN 

Ha He NiX 

27-03-2004 

20:28:03 

0 

 

zolang het maar geld in het laatje brengt boer. Bij 

tippelen WEET je tenminste dat ze vreemdgaat.  

Ze moet het overigens dan wel safe doen.  

Koos Werkloos 

27-03-2004 

20:10:14 

0 

 

Koos,  

Bedoel je de vrouw laten tippelen...? 

Boer 

27-03-2004 

20:04:57 

0 

 

Er zijn grenzen, als rijk worden betekent dat ik 

zelf de wc schoon moet gaan maken, blijf ik 

liever arm. 

w 

27-03-2004 

20:04:09 

0 

 

....of doe gewoon je vrouw de deur uit. Koos Werkloos 

27-03-2004 

19:56:02 

0 

 

Koop met datgene dat je kunt missen Intereffect 

Japanse Warrants kost nu ca. 1,60  

Superhefboom op japanse aandelen.  

Alles of weinig gokje, stond 4 jaar geleden op 40 

Euro  

w 

27-03-2004 

19:35:54 

0 



Als je op safe wilt spelen Vastgoedmixfonds 25 

% rendement in 4 weken tijd, zie forum aldaar of 

interfaas.com 
 

Koop een staatslot, ga, te beginnen morgen, trouw 

naar de kerk. Bidden en hopen, en het geluk, in 

welke vorm dan ook, zal de Uwe worden. 

Boer 

27-03-2004 

19:10:31 

0 

 

Probeer gelukkig te worden dan ben je rijk. Elwood 

27-03-2004 

18:52:22 

0 

 

Zuinigheid met vlijt,  

bouwt huizen als kastelen..  

je rijtjeshuis dik verzekeren, en he: plotseling 

staat het in de fik.  

Sommige mensen overkomt dat een paar keer 

achtereen. 

boerenzoon 

27-03-2004 

17:13:51 

0 

 

achter de dom ? damain 

27-03-2004 

16:53:05 

0 

 

Doe mij maar een kilo aardappels. Hercules 

27-03-2004 

16:20:19 

0 

 

Hoe wordt ik rijk?  

a) geval a: ik heb aandelen.  

Dan verkopen en rustig zes maanden afwachten.  

b) als a). Inruilen voor antiek.  

Hou dat minstens 5 jaar vast, gezien de 

veilingkosten van 25%.  

c) geval b: ik heb niets.  

Zie andere postings hieronder. 

boerenzoon 

27-03-2004 

16:14:50 

0 

 

Zou die al een stap verder zijn? Hercules 

27-03-2004 

16:04:22 

0 

 

up sunbeam 

13-11-2003 

15:15:00 

1 

 

Forumleden,  

 

Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen 

vergroten, maar zijn hebzucht verkleinen.  

 

mvgr  

Lucky  

Luckyhand 

02-11-2003 

12:28:53 

3 



 

Je hebt genoeg te eten?  

 

Je slaapt niet in de regen?  

 

En hebt af en toe een geile knuffel?  

 

Wat moet je dan nog meer?  

 

Je bent dus al rijk!  

 

En die krantenwijk laat die maar over aan de 

illegalen want in de regen fietsen voor een paar 

stuivers geeft ook niet echt dat rijke gevoel. 

Hercules 

02-11-2003 

12:04:49 

1 

 

EP; om je hersens eens op iets anders te 

concentreren, om eens lekker met de collega's te 

keuvelen. Hoor je eens iets anders. 

bigmac 

01-11-2003 

19:15:17 

1 

 

Ga winkeliers afpersen. Doen de marokkanen 

ook.  

 

Hoe je nooit meer te werken. Zij werken ook niet 

zeurpiet 

01-11-2003 

18:50:35 

1 

 

Waarom een baan als je financieel onafhankelijk 

bent??  

Ik weet wel leukere dingen om te doen. 

ElPablo 

01-11-2003 

18:46:01 

0 

 

Je moest zoveel geld hebben, dat je alleen nog 

voor je lol een baan hebt, maar daar niet 

financieel afhankelijk van bent. 

bigmac 

01-11-2003 

18:41:55 

0 

 

Die mensen zijn TE rijk..  

Met een paar M lekker low profile leven..Kan je 

ook nog normaal over straat..  

ElPablo 

01-11-2003 

18:34:49 

0 

 

Je moet niet rijk willen zijn. Dan kom je in de 

QUOTE en daarna word je gekidnapt. 

sunbeam 

01-11-2003 

17:52:31 

0 

 

Flip69, droopie, ElPablo, Hercules, bigmac en 

cubalibre  

jullie hebben me uit de put gehaald. Ik zie het 

weer helemaal zitten.  

Vooral om Flip69 heb ik me bijna doodgelachen. 

Ook die droopie weet er wat van.  

Vandaag ga ik mijn aandelen verkopen en een 

krantenwijk zoeken. Er moet meer in dit leven 

zitten. Jammer dat ik dat Telegraaf-duimpje niet 

op mijn pc heb anders zou ie voor jullie allen naar 

boven wijzen. 

matrix 

29-10-2003 

07:09:42 

3 



 

- Klop eens aan op de deur van de zevende hemel 

:)  

 

- antikraak wonen voor 100 euro vast per maand. 

(klooster, villa, kantoor, boederij) www.stichting-

camelot.nl  

 

- koop rechtreeks van de boer, groente fruit, 

aardappelen...  

 

- bedenk niets is wat het lijkt op het internet 

vooral niet op het forum van DFT- als weer eens 

iemand op een draadje de trade van zijn leven 

heeft gemaakt, wantrouw de aantallen, de 

bedragen.  

 

-tja, en inderdaad je zou ook kunnen gaan werken. 

Zelf een keer in mijn leven het CWI-binnen 

gewandeld, mee voor een week met de weg- en 

waterbouw. Mijn voorman zei: Droopie vind je 

werken met de schop leuk? Ik zei: nou... ik wil 

wel graven, beste voorman, maar niet zo diep. 

Liever ben ik werper van stenen: eerste en laatste! 

Het werden twee dagen :)  

 

-waarom post je niet gewoon je 

bankrekeningnummer, hier? Is in Amerika heel 

gewoon, hoor. 

droopie 

28-10-2003 

20:12:17 

2 

 

Zet een ontvoering op.  

Wordt hitman.  

Ga in de drugstransportbusiness.  

Mensenhandel.  

Begin een witwasserette.  

Wordt broker.  

ElPablo 

28-10-2003 

19:59:54 

1 

 

Wie is hier rijk, jij die nog in een rijtjeshuis woont 

of mensen die omkomen van de honger in andere 

delen van de wereld?  

 

Wat is rijk, leer genieten van de mooie dingen van 

het leven en kijk niet altijd naar het mooie gras 

van de buurman. Er zijn mensen die nieteens gras 

kunnen eten als ze dat zouden willen.  

cubalibre 

28-10-2003 

19:39:56 

1 

 

hou de hand op de knip, gooi overbodige luxe 

overboord en koop geen dingen die niet belangrijk 

zijn voor je basis-levensonderhoud.  

 

Flip69 

28-10-2003 

18:55:16 

2 



vermijd feestjes, verjaardagen, kroegen en andere 

uitgaansgelegenheden (tenzij je je niet schaamt 

om te parasiteren)  

 

zeg abbonementen op, meld je af als lid van die 

vereniging, hobby en/of sportclub.  

 

raap die stuiver op straat gewoon op, geef niets 

aan bedelaars of goede doelen want dat ben je 

gewoon zelf.  

 

ga hard en veel werken, ook in het weekend en als 

het kan s'nachts ook...neem een 

ochtendkrantenwijk, bezorg s'avonds 

pizza's/shoarma  

 

eis om korting op alles wat je toch koopt, maak er 

een sport van op zoek te gaan naar de 

goedkoopste prijs, al moet je er 20 kilometer 

verder voor fietsen ( want die auto moet natuurlijk 

weg, vreet je porto teveel leeg -auto vd zaak 

uitgezonderd)  

 

huisraad hal je bij de kringloopwinkel.  

 

nou, als je dat ongeveer een jaar of 5,6,7 vol 

houdt heb je zo minimaal een tonnetje of twee op 

de bank en ben je rijk...  

 

als je mazzel hebt en je ziet er een beetje goed uit 

dan wordt je gewoon gigolo, niet kieskeurig zijn 

natuurlijk, alles wat warm-diep-vochtig is en 

betaald is ok.....doe het wel safe...condooms 

MOET je tegenwoordig gratis zien te krijgen 

natuurlijk 
 

Probeer eens te analyseren waarom het fout gaat.  

Als je dat gevonden hebt, heb je de helft van het 

probleem opgelost. 

bigmac 

28-10-2003 

18:44:09 

1 

 

Makelaar worden. ;-)) Cris 

28-10-2003 

18:22:52 

1 

 

Je bent rijk maar je denkt dat het iets anders is dan 

je huidige situatie.  

 

Geniet er maar van!  

 

En verder ..... een beetje omgekeerd denken en 

Hercules 

28-10-2003 

16:02:42 

1 



vooral: niet teveel werken - dat is bijna overal 

slecht voor.  

 

Geluk ermee! 
 

Stoppen met beleggen en hard werken. chunky 

28-10-2003 

14:22:04 

1 

 

Ik zou zeggen; ga eens werken i.p.v. je tijd 

voldoen aan zulke discussies 

Scippy 

28-10-2003 

14:21:42 

1 
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