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O p  b u i t e n g e w o o n
heldere wijze weet onze
sympathieke professor u
ook deze keer weer
binnen de kortste keren
zelfstandig te laveren
langs de Duitse valkuilen,
die u niet alleen op het
strand aantreft! Om
zoveel mogelijk ruimte
te  laten  voor  uw
praktische zelfstudie,
hebben wij het nogal
lange voor- en nawoord
van de professor deze
keer weggelaten. Dus u
kunt wel zeggen: het
boek staat boordedruk,
waarbij de specifieke
p e rce p t i e  va n  d e
professor u en passant
moeiteloos op weg helpt
naar een verenigd
Europa!

prof. R. van Vugt

Eerder verschenen:

Vafanculo - Italiaans bekvechten

Je m’en fou - Franse etiquette

Salud y forza canud! - Spaanse gebruiken

Ti skala malakka - Op z’n Grieks
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OP REIS
Welke kant moet ik op?

INFORMATIE
Almaar rechtdoor zei u?

CONFLICTBEHEERSING
M’n dimlichten?

RECEPTIE
Dit is ECHT mijn vrouw!

UIT ETEN
Neem jij vis? Dat neem je
anders nooit!

VRIENDEN MAKEN
Vuurtje? Of ken ik je soms
ergens van?

IN HET CAFE
Uit die fles, nee die, wat
dat mannetje dààr ook
drinkt.

LEBENSRAUM
Wo ist der Bahnhof?

UNTERWEGS
Beim dritten Ampel?

BLITZKRIEG
Wer hat da etwas gesagt?!

ZIMMER FREI
Bitte sofort die Badetücher
hinlegen!

IMBISS
Wir möchten uns da
hinsetzen, wo jetzt noch die
anderen sitzen.

SPASS MACHEN
Oben ohne? Wir bleiben
lieber unten.

UND JETZT IST’S
Feierabend!

KLEINE ONGEMAKKEN
Niet die deur, daar ben ik
net zelf geweest.

FOOIEN
Ik? Ik wacht op het
wisselgeld!

NIET STOREN
Zjeez, zo kan ik de deur
toch niet open doen?

IN ESSEN
Is er nog een plaatsje vrij?

Ik val je aan.

Nu mòet de zes komen!

Het staat in de regels op
internet.

Moet je nou zien: het
wordt al weer licht!

NA SOWAS
So eine Scheiße!

TIPP
Soll ich Ihnen einen Tipp
geben? Diese geile Frau da
guckt schon eine ganze Zeit
nach Ihnen - ach, Ihre
Tochter sagen Sie?

AUFMACHEN
So eine Frechheit!

FEIND VERRECKE
Na, wird’s bald?!

Ich werde dich bis zum
letzten Pöppel ausrotten!

Das gibt’s doch gar nicht!

Sooo machen wir dass!

Wollt ihr zu Bett? Ihr seid
doof!


