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Samenvatting 
 
Deze	 scriptie	 gaat	 over	 een	 exploratief	 onderzoek	 naar	 de	 taalinterne	 en	 taalexterne	
kenmerken	van	de	‘ik	dus	naar’-constructie	en	de	‘dus	ik	naar’-constructie.	De	constructies	
zijn	 ongrammaticaal	 in	 het	 Nederlands	 doordat	 het	 werkwoord	 wordt	 weggelaten.	 Met	
behulp	van	760	observaties	die	zijn	verzameld	met	het	Corpus	Gesproken	Nederlands	(CGN)	
en	Twitter,	zijn	een	aantal	taalinterne	en	taalexterne	kenmerken	van	deze	constructie	en	de	
gerelateerde	‘dus	ik	naar’-constructie	bekeken.		

Vier	 taalinterne	 kenmerken	 van	 de	 constructies	 zijn	 uit	 dit	 onderzoek	 naar	 voren	
gekomen.	Ten	eerste	komen	deze	constructies	voornamelijk	voor	met	pronima	van	de	eerste	
persoon	 (ik,	wij).	 Ten	 tweede	 zijn	de	 constructies	 te	 analyseren	 als	 small	 clauses	met	 een	
directionele	 prepositional	 phrase	 (dirPP)	 en	 ten	 derde	 wordt	 een	 bewegingswerkwoord	
weggelaten	 of	 wordt	 er	 zowel	 een	 bewegingswerkwoord	 als	 een	 modaal	 werkwoord	
weggelaten.	 De	 constructies	 zonder	 werkwoord	 zijn	 varianten	 van	 de	 constructies	 met	
werkwoord.	Deze	vormen	bestaan	naast	elkaar,	hoewel	de	‘ik	dus	naar’-constructie	relatief	
gezien	slechts	zeer	beperkt	voorkomt.	

Daarnaast	zijn	uit	dit	onderzoek	twee	taalexterne	kenmerken	naar	voren	gekomen.	De	
constructies	worden	 voornamelijk	 door	 twintigers	 gebruikt,	 al	 kunnen	 hierover	 nauwelijks	
uitspraken	 gedaan	 worden	 door	 de	 beperkte	 hoeveelheid	 data.	 Daarnaast	 is	 de	 context	
waarin	 deze	 constructies	 worden	 gebruikt	 waarschijnlijk	 een	 informele	 context.	 In	 deze	
context	worden	de	constructies	waarschijnlijk	op	een	verhalende	manier	gebruikt	omdat	de	
eigen	ervaringen	invloed	lijken	te	hebben	op	de	weglating	van	het	werkwoord.	De	constructie	
heeft	 waarschijnlijk	 een	 laag	 prestige.	 Verder	 onderzoek	 naar	 andere	 taalinterne	 en	
taalexterne	kenmerken	van	deze	constructies	is	benodigd.	
  



 3 

Afkortingen 
 
PVNW=Willekeurig persoonlijk voornaamwoord 
 
MD-constructie= ‘Mediale dus’-constructie: PVNW dus naar 
ID-constructie= ‘Initiële dus’-constructie: Dus PVNW naar 
 
WL-constructie= ‘Werkwoordloze constructie’ 
WB-constructie= ‘Werkwoordbevattende constructie’ 
 
 
WLMD-constructie= ‘Werkwoordloze mediale dus’-constructie: 
Ik dus naar school 
 
WLID-constructie= ‘Werkwoordloze initiële dus’-constructie: 
Dus ik naar school 
 
WBMD-constructie=’Werkwoordbevattende mediale dus’-constructie 
Ik loop dus naar school 
Ik dus naar school gefietst 
 
WBID-constructie= ‘Werkwoordbevattende initiële dus’-constructie: 
Dus ik loop naar school 
Dus ik naar school gelopen 
 
 
Er wordt eveneens met afkortingen verwezen naar de bijgevoegde verzameling observaties: 
Tcijfer= Het nummer van de tweet in de bijlage 
Ccijfer= Het nummer van de uiting in het CGN in de bijlage 
Tex= Tweet die niet voldoet aan de eisen voor opname in het corpus, maar relevant is voor deze 
scriptie 
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1.Inleiding	
In	deze	scriptie	wordt	de	‘ik	dus	naar’-constructie	exploratief	onderzocht.	De	onderstaande	
voorbeeldzinnen	illustreren	de	constructie	die	centraal	staat	in	deze	scriptie:			
	
(1)	Hij	belde	in	paniek.	Ik	dus	naar	het	politiekantoor.		
(2)	Ik	dus	naar	het	tuincentrum.		
(3)	Ik	dus	naar	Compostella.		
	
In	het	vervolg	van	deze	scriptie	zal	ik	naar	constructies	waarbij	‘dus’	op	de	tweede	positie	staat	
verwezen	met	de	term	‘mediale	dus’-constructie	(MD).	Naar	de	verwante	‘dus	PVNW	naar’-
constructie	zal	verwezen	worden	met	de	term	‘initieel	dus’-constructie(ID).	Afhankelijk	van	of	
de	 constructie	 met	 of	 zonder	 werkwoord	 voorkomt,	 krijgen	 de	 definities	 de	 termen	
‘werkwoordbevattend’	(WB)	of	‘werkwoordloos’	(WL)	erbij.	

De	voorbeeldzin	in	(2)	is	afkomstig	uit	een	column	(‘Geranium’,	NRC,	28-10-2016)	van	
cabaretière	 Paulien	 Cornelisse.	 Zij	 geeft	 voor	 het	 gebruik	 van	 de	 WLMD-constructie	 de	
volgende	motivatie:		
	
‘Ik	dus	naar	het	tuincentrum.	En	ik	laat	het	werkwoord	hier	even	weg,	zodat	alvast	duidelijk	is	
dat	alles	anders	verliep	dan	de	bedoeling	was.’		
	
Mogelijk	 voegt	 het	 weglaten	 van	 het	 werkwoord	 in	 de	WLMD-constructie	 dus	 een	 extra	
betekenislaag	 toe	 aan	 de	 uiting,	 die	 iets	 zegt	 over	 het	 verloop	 van	 de	 actie	 die	 wordt	
beschreven.	 Toch	wordt	 de	werkwoorddeletie	 gestigmatiseerd,	 zo	 blijkt	 uit	 de	 reactie	 die	
verscheen	op	Twitter	naar	aanleiding	van	de	column	van	Cornelisse	(Tex):		
	
Tex:	@KittyKillian,	Kitty	Killian,	30-10-2016:	‘Ik	dus	naar	het	tuincentrum.’	Paulien	Cornelisse	
mag	dat.		
	
Deze	 spreker	 beoordeelt	 de	 WLMD-constructie	 mogelijk	 als	 foutief	 en	 ongebruikelijk.	 De	
constructie	lijkt	daarmee	onderworpen	te	zijn	aan	variabiliteit.	Dit	roept	de	vraag	op	in	welke	
contexten	het	gebruik	van	‘ik	dus	naar’	gelegitimeerd	is.	De	voorbeeldzin	in	(3)	laat	zelfs	zien	
dat	‘ik	dus	naar’	ook	al	is	toegetreden	tot	het	Nederlandse	schrift:	Ik	dus	naar	Compostella	is	
de	 titel	 van	 het	 in	 2012	 verschenen	 boek	 van	 de	 auteurs	 Phara	 de	 Aguirre	 en	 Stefaan	
Vermeulen.		

De	voorbeelden	in	(1-3)	vormen	een	goede	aanleiding	voor	mijn	scriptieonderzoek.	De	
WLMD-constructie	 wordt	 door	 verschillende	 sprekers	 ingezet,	 opgemerkt	 en	 functioneert	
zelfs	 als	 boektitel.	 In	mijn	 exploratieve	 onderzoek	 zal	 ik	 zowel	 de	 taalexterne	 kenmerken	
(gebruikers,	 context,	 stijl)	 als	 de	 taalinterne	 kenmerken	 (werkwoorden,	 persoonlijke	
voornaamwoorden,	 ellipsis)	 van	 de	 WLMD-constructie	 analyseren.	 Om	 deze	 constructie	
systematisch	 te	 kunnen	 analyseren	 heb	 ik	 uit	 verschillende	 corpora	 (Corpus	 gesproken	
Nederlands,	Twitter)	760	observaties	verzameld.	
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In	 het	 vervolg	 van	 deze	 scriptie	 zal	 ik	 allereerst	 een	 theoretische	 achtergrond	
(hoofdstuk	2)	opstellen	op	basis	waarvan	ik	uitspraken	kan	doen	over	taalinterne	(sectie	2.2)	
en	 taalexterne	 (sectie	 2.3)	 kenmerken	 van	 de	 WLMD-constructie.	 Hierna	 volgen	 de	
probleemstelling	en	de	hypotheses	(hoofdstuk	3),	onderzoek	op	basis	van	observaties	uit	het	
Corpus	 Gesproken	 Nederlands	 (CGN)	 en	 Twitter	 (hoofdstuk	 4).	 De	 resultaten	 van	 dit	
onderzoek	worden	besproken	in	hoofdstuk	5.		Dit	exploratief	onderzoek	wordt	afgesloten	met	
een	discussie	(hoofdstuk	6)	en	een	conclusie	(hoofdstuk	7).			
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2.Theoretisch	kader	
In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 allereerst	 motivaties	 besproken	 die	 in	 voetbaltaal,	 de	 taal	 van	
voetbalverslaggevers,	mogelijk	voor	de	weglating	van	het	werkwoord	zorgen.		Aan	de	hand	
van	deze	factoren	is	het	theoretisch	kader	opgebouwd.	Eerst	worden	de	taalinterne	factoren	
(sectie	2.2)	besproken	die	mogelijk	van	toepassing	zijn	op	de	WLMD-constructie	en	de	WLID-
constructie.	 In	deze	sectie	worden	syntactische	analysemogelijkheden	zoals	de	principle	of	
least	 effort	 (2.2.1),	 ellipsis	 (2.2.2	 en	 2.2.4),	 de	 taalinterne	 kenmerken	 van	 ‘dus’	 (2.2.3)	 en	
analyses	 op	 basis	 van	 de	 kenmerken	 van	 ‘naar’	 (2.2.5)	 aangeboden.	 Daarna	 worden	
taalexterne	factoren	(2.3)	weergegeven	die	mogelijk	van	invloed	zijn	op	de	WL-constructies.	
In	deze	sectie	wordt	een	vergelijkbaar	onderzoek	naar	de	Engelse	werkwoorden	be	en	have	
gepresenteerd	(2.3.1),	wordt	de	invloed	van	competence	en	performance	(2.3.2)	bekeken	en	
worden	sociolinguïstische	factoren	(2.3.3)	besproken.	
	
2.1	Context	‘voetbaltaal’	
Het	 voetbaltaalregister	 vormt	 het	 aanvangspunt	 voor	 een	 taalinterne	 en	 een	 taalexterne	
analyse	van	de	WLMD-constructie.	 In	 ‘voetbaltaal’,	de	 taal	 van	voetbalverslaggevers,	 vindt	
namelijk	 ook	 deletie	 van	 werkwoorden	 plaats	 (Appel,	 1990,	 p.	 101).	 In	 zin	 4	 wordt	
bijvoorbeeld	niet	uitgedrukt	dat	een	speler	een	doelpoging	onderneemt	(Appel,	1990,	p.	101):	
	
(4)	Alemao	van	een	meter	of	veertig	via	een	Nederlands	been,	dus	wel	een	hoekschop.	
	
Volgens	 Appel	 (1990,	 p.	 102-103)	 zijn	 er	 drie	 motivaties	 voor	 deletie	 van	 functie-	 en/of	
inhoudswoorden	in	voetbalverslaggeving	(A-C):	
	
A.	De	verslaggever	heeft	geen	tijd	om	volledige	zinnen	te	produceren.		
B.	Naast	het	becommentariëren	van	de	wedstrijd	willen	verslaggevers	ook	zijdelinkse	en	niet-
relevante	commentaren	geven.	
C.	De	verslaggevers	proberen	zelf	ook	snel	en	dynamisch	te	lijken	en	willen	de	spanning	van	
de	wedstrijd	in	het	taalgebruik	laten	weerspiegelen.	
	
2.2	Taalinterne	factoren	
In	deze	sectie	zal	ik	taalinterne	factoren	bespreken	die	(mogelijk)	van	toepassing	zijn	op	de	
WLMD-constructie.	Als	basis	hiervoor	ga	ik	verder	in	op	motivatie	(A)	die	ik	koppel	aan	het	
principle	of	least	effort	en	de	autonomy	of	syntax	(2.2.1).	Verder	volgt	hoe	deze	constructie	
syntactisch	gelegitimeerd	kan	worden,	namelijk	als	elliptische	zin	(2.2.2	–	2.2.4)	of	als	small	
clause	met	een	onuitgesproken	(covert)	werkwoord	(2.2.5).	
	
2.2.1	Principle	of	least	effort	
Zoals	vermeld	sluit	motivatie	(A)	aan	bij	het	principle	of	least	effort	(Vincentini,	2003).		
Dit	principe	houdt	in	dat	men	probeert	om	met	zo	min	mogelijk	moeite	het	maximale	resultaat	
te	behalen	(Vincentini,	2003).	Dit	is	toepasbaar	op	het	register	voetbaltaal:	de	verslaggever	
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bereikt	 zijn	 doel	 (interpretatie	 van	 de	 voetbalsupporter)	 met	 zo	 min	 mogelijk	 inspanning	
(deletie	woorden).		

Om	een	zin	te	begrijpen	moet	een	lezer	of	luisteraar	de	grammaticale	structuur	van	
een	zin	kunnen	doorgronden	(Wijnen,	2006).	Volgens	de	autonomy	of	syntax	van	Chomsky	
(1995,	p.	129)	hoeft	een	structuur	niet	grammaticaal	te	zijn	om	begrepen	te	kunnen	worden,	
en	vice	versa.	De	syntactische	structuur	van	een	zin	hoeft	dus	niet	in	overeenstemming	te	zijn	
met	de	syntactische	regels	van	het	Nederlands	om	geïnterpreteerd	te	kunnen	worden.	Echter	
een	lezer	of	luisteraar	moet	de	syntactische	structuur	van	een	zin	dus	wel	kunnen	bepalen	om	
de	zin	te	begrijpen.	Om	deze	reden	zal	ik	het	bijzondere	aan	de	onderliggende	structuur	van	
de	WLMD-constructie	 analyseren.	 Allereerst	wordt	 de	mogelijkheid	 tot	 analyse	 als	 ellipsis	
bekeken	omdat	ellipsis	volgens	Van	Bree	(2000)	een	manifestatie	van	principle	of	least	effort	
is.		
	
2.2.2	Ellipsis	
Ellipsis	 is	 een	 radicale	 vorm	 van	 onderspecificatie	 (Wijnen,	 2006).	 Er	 worden	 namelijk	
elementen	weggelaten	die	volgens	de	grammatica	van	het	Nederlands	wel	aanwezig	horen	te	
zijn.	De	deletie	van	het	werkwoord	in	de	‘ik	dus	naar’	valt	dus	mogelijk	te	verklaren	als	ellipsis,	
de	handeling	die	het	werkwoord	uitdrukt	blijft	namelijk	ongespecificeerd.	Booij,	Kerstens	en	
Verkuyl	(1980,	p.	112)	hebben	ellipsis	als	volgt	gedefinieerd:	“Subject-predicaat	verbindingen	
die	 onvolledig	 zijn	 in	 die	 zin	 dat	 bepaalde	 delen	 van	 die	 verbindingen	niet	 in	 de	 uiterlijke	
zinsvorm	aanwezig	zijn,	maar	wel	met	behulp	van	de	context	en/of	situatie	kunnen	worden	
gereconstrueerd.”		

De	context	zorgt	er	dus	voor	dat	het	weggelaten	element	geïnterpreteerd	kan	worden.		
Ellipsis	is	dus	vaak	contextgebonden	omdat	afhankelijk	van	de	context	een	bepaald	element	
wel	 of	 niet	 kan	worden	weglaten.	 Echter	 zijn	 er	 ook	 elliptische	 vormen	waarbij	 bepaalde	
woorden	zonder	aanleiding	vanuit	de	context	weggelaten	kunnen	worden,	zoals	bij	lexicale	
ellipsis	(zin	8)	(Klein,	1993,	p.	770):	
	
(8)	Hij	zit	al	een	tijdje	vast		
	
Zonder	informatie	vanuit	de	context	weet	men	dat	het	gaat	om	iemand	die	in	de	gevangenis	
zit.			
	
2.2.3	Taalinterne	kenmerken	‘dus’	
Nu	volgen	de	taalinterne	kenmerken	van	het	woord	‘dus’	in	de	WLMD-constructie.	Dit	om	te	
bepalen	 hoe	 groot	 de	 rol	 van	 de	 context	 is	 bij	 de	 deletie	 van	 het	 werkwoord	 in	 deze	
constructie.	

‘Dus’	 zorgt	 ervoor	 dat	 er	 tussen	 handelingspremisse	 en	 handeling	 een	
vanzelfsprekende	 relatie	ontstaat	 (Pander	Maat	&	Sanders,	1996).	 Zinsadverbia	 zoals	 ‘dus’	
kunnen	 op	 verschillende	 plekken	 in	 de	 zin	 voor	 te	 komen	 (Evers-Vermeul,	 2010).	 Deze	
verschillende	plaatsingsmogelijkheden	correleren	met	verschillende	betekenissen	(Traugott	
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&	Dasher,	2002,	p.	152).	Het	woord	‘dus’	kan	hedendaags	twee	functies	vervullen.	‘Dus’	kan	
in	 zinsinitiële	 positie	 staan	 als	 connectief	 (zin	 9)	 en	 in	 zinsmediale	 positie	 als	
discoursemarkeerder	(zin	10)	(Evers-Vermeul,	2010):	
	
(9)	Er	was	maar	een	kleine	ruimte.	Dus	ik	moest	snel	handelen	
(10)	Feyenoord	is	dit	seizoen	dus	landskampioen	geworden	
	
‘Dus’	 komt	 in	 toenemende	mate	 voor	 in	 zinsmediale	 positie,	 dit	 is	 verklaarbaar	 vanuit	 de	
theorie	 van	 accessibility	 (Evers-Vermeul,	 2010).	 Deze	 theorie	 houdt	 in	 dat	 er	 in	 zinnen	
markeerders	 optreden	 die	 signaleren	 of	 de	 gepresenteerde	 informatie	 al	 toegankelijk	
(‘accesible’)	is	voor	de	lezer	(Ariel,	2001).	Zo	bevatten	connectiefzinnen	met	‘dus’	in	mediale	
zinspositie	bevatten	vaak	conclusies	die	 toegankelijk	zijn	voor	de	 lezer	of	 luisteraar	 (Evers-
Vermeul,	 2010).	 Zoals	 Evers-Vermeul	 (2010)	 stelt,	 komt	 ‘dus’	 in	 toenemende	 mate	
zinsmediaal	voor.	Aangezien	‘dus’	eerst	voornamelijk	zinsinitieel	voorkomt,	is	het	relevant	om	
de	WLID-constructie	ook	te	analyseren	in	dit	onderzoek.	Onderstaand	twee	voorbeelden	van	
zinnen	(zinnen	11	en	12)	die	de	WLID-constructie	bevatten:	
	
(11)	Dus	ik	naar	school	
(12)	Dus	ik	naar	Ajax	
	
De	WLID-constructie	en	de	WLMD-constructie	 lijken	varianten	van	de	WB-versies	van	deze	
constructies.	‘Dus’	vervult	namelijk	dezelfde	functie	in	zinnen	waarin	het	werkwoord	wel	overt	
aanwezig	is	(zinnen	13	en	14):	
	
(13)	Ik	dus	naar	huis	gelopen 
(14)	Dus	ik	naar	huis	gegaan	
	
2.2.4	Ellipsis	van	het	werkwoord	
Uit	de	hiervoor	besproken	kenmerken	van	het	woord	‘dus’	maak	ik	op	dat	het	moet	gaan	om	
contextuele	ellipsis	(Klein,	1993,	p.	770).	Volgens	de	bovengenoemde	theorie	van	accesibility	
is	 ‘dus’	namelijk	een	markeerder	die	aangeeft	of	de	informatie	al	toegankelijk	 is	(vanuit	de	
context).		Er	zijn	vier	contextuele	elliptische	vormen	waarbij	het	werkwoord	wordt	weggelaten	
(1	tot	en	met	4)	(Klein,	1993,	p.	770):	
	
1.	Jan	kocht	een	fiets	en	Marie	een	auto	(Gapping)	
2.	Jan	vindt	iemand	leuk,	maar	Marie	weet	niet	wie	(Sluicing)		
3.	Jan	zwemt	sneller	dan	Marie	(Coördinatieve	ellips)	
4.	Marie	at	een	appel	in	de	tuin	en	Jaap	in	huis.	(VP-Ellipsis)	
	
Ellipsis	vindt	syntactisch	gezien	plaats	met	behulp	van	de	E-feature	(Merchant,	2001,	p.	61).	
Deze	E-feature	instrueert	de	grammatica	dat	alles	onder	het	syntactische	hoofd	waarop	deze	
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feature	is	geplaatst	weggelaten	kan	worden.	De	informatie	in	het	syntactische	hoofd	waarop	
deze	E-feature	is	geplaatst,	kan	weggelaten	worden	omdat	deze	informatie	overbodig	is	door	
het	antecedent	(Gengel,	2008).	

Gapping	 treedt	op	 in	nevengeschikte	zinnen	en	het	werkwoord	 (met	aangrenzende	
elementen)	 wordt	 in	 de	 tweede	 deelzin	 weggelaten.	 Gapping	 vereist	 dat	 er	 volledige	
parallellie	van	de	complete	met	de	elliptische	deelzin	moet	zijn	(Wijnen,	2006).	De	E-feature	
wordt	geplaatst	op	de	TP,	net	als	bij	sluicing.	Sluicing	is	het	weglaten	van	de	TP	in	een	WH-
vraag	(Barros,	2014).	Hoewel	er	verschillende	visies	zijn	over	wat	de	precieze	inhoud	is	van	de	
TP	waarop	de	E-feature	is	geplaatst,	is	de	heersende	visie	dat	het	antecedent	in	zijn	geheel	
hierin	staat	(Barros,	2014).	 	

Coördinatieve	 ellipsis	 is	 mogelijk	 als	 beide	 conjuncten	 gedeeltelijk	 uit	 hetzelfde	
materiaal	bestaan	(De	Vries,	2005).	Bij	deze	vorm	van	coördinatieve	ellipsis	wordt,	net	als	bij	
VP-ellipsis,	de	E-feature	geplaats	op	de	VP.	VP-ellipsis	kan	volgens	Wijnen	(2016)	niet	in	het	
Nederlands	voorkomen,	maar	De	Vries	(2005)	stelt	dat	dit	wel	mogelijk	is.	Bij	VP-ellipsis	wordt	
ten	minste	 het	 finiete	werkwoord	weggelaten,	maar	 er	 kunnen	 ook	meerdere	 elementen	
weggelaten	worden.		
	
2.2.5	Taalinterne	kenmerken	van	het	woord	‘naar’	
In	deze	sectie	worden	analysemethodes	gepresenteerd	waarbij	de	taalinterne	kenmerken	van	
het	woord	 ‘naar’	centraal	staan.	 ‘Naar’	 is	een	telisch	voorzetsel	 (Zwarts,	2014).	Een	telisch	
voorzetsel	 is	 een	 voorzetsel	 dat	 een	 handeling	 met	 een	 bepaald	 eindpunt	 weergeeft	
(Cappelle,	 2015).	 De	WLMD-constructie	 is	 door	 dit	 taalinterne	 kenmerk	 van	 ‘naar’	 ook	 te	
analyseren	als	een	directionele	prepositional	phrase	 (dirPP)	als	small	clause	 (Zwarts,	2014).	
DirPP’s	beschrijven	een	pad	dat	iets	of	iemand	ingaat.	Er	zijn	drie	soorten	directionele	PP’s:	
bronPP’s,	doelPP’s	en	routePP’s	(Zwarts,	2014).	‘Naar’	behoort	in	deze	onderverdeling	tot	de	
doel	PP’s.	Small	clauses	bestaan	uit	een	verbinding	van	een	subject	en	een	predicaat	zonder	
finiet	werkwoord	(Zwarts,	2014).	Onderstaand	een	aantal	voorbeeldzinnen	met	directionele	
PP’s	in	een	small	clause	(b-zinnen)	en	in	een	gewone	zin	(a-zinnen):	
	
1.a	Jan	is	naar	Eindhoven	gegaan	
1.b	Jan	naar	Eindhoven	
2.a	De	vogel	vloog	door	de	kamer	
2.b	De	vogel	door	de	kamer	
	
Het	 is	 mogelijk	 dat	 zich	 in	 de	 bovenstaande	 small	 clauses	 (16,18)	 een	 onzichtbaar	
bewegingswerkwoord	 bevindt	 of	 dat	 de	 bovenstaande	 small	 clauses	 een	
ondergespecificeerde	 relatie	 tussen	 figure	 en	path	 uitdrukken.	 De	 figure	 is	 het	 object	 dat	
beweegt	of	gelokaliseerd	is	ten	opzichte	van	een	ander	object.	De	path	is	de	richting	die	de	
figure	beweegt	of	de	locatie	die	de	figure	 inneemt	ten	opzichte	van	de	ground	(het	andere	
object)	in	de	zin	(Saeed,	2009,	p.	274).		
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Deze	ondergespecificeerde	relatie	wordt	door	 invoering	van	een	werkwoord	 ingevuld	door	
middel	van	de	Go-functie	die	dat	werkwoord	bezit.	Deze	Go-functie	is	de	functie	die	paden	
gebruikt	 om	beweging	 te	 representeren	 (Zwarts,	 2014)	Omdat	 deze	Go-functie	 pas	wordt	
geïntroduceerd	 door	 het	 werkwoord,	 moeten	 de	 bovenstaande	 small	 clauses	 een	
predicatieve	functie	hebben	die	de	relatie	legt	tussen	figure	en	path	(‘Rel’)	(Zwarts,	2014).	

Van	Riemsdijk	(2002)	stelt	dat	het	telische	karakter	van	het	voorzetsel	‘naar’	ervoor	
zorgt	dat	het	voorzetsel	bezit	over	het	kenmerk	[+dir].	Het	Nederlands	beschikt	over	de	‘empty	
light	motion	verb’	GAAN,	die	ook	dit	kenmerk	bezit	(Van	Riemsdijk,	2002).	GAAN	vereist	dat	
er	ook	een	modaal	werkwoord	in	de	zin	aanwezig	is	(Van	Riemsdijk,	2002)	(15,	16):	
	
(15)	Naar	de	hoofdstad	GAAN,	dat	moest	zij	pas	later	
(16)	Het	diepe	water	in	GAAN	dat	mocht	hij	niet	
	
Doordat	Van	Riemsdijk	(2002)	stelt	dat	een	modaal	werkwoord	aanwezig	moet	zijn	om	GAAN	
te	legitimeren,	neem	ik	aan	dat	het	modale	werkwoord	in	de	WLMD-constructie	ook	covert	is	
(17):		
	
(17)	Ik	MOET	dus	naar	huis	GAAN	
	
Het	 modale	 werkwoord	 geeft	 informatie	 over	 de	 verplichting	 of	 naadzakelijkheid	 van	 de	
handeling	 en	GAAN	betreft	 het	 vermogen	 van	 de	 spreker.	 GAAN	wordt	 niet	 uitgesproken	
omdat	de	semantische	eigenschappen	van	dit	woord	volledig	opgenomen	zijn	in	‘naar’,	GAAN	
heeft	geen	verdere	betekenis(sen)	die	‘naar’	niet	heeft.	De	kenmerken	en	betekenis	van	GAAN	
zijn	recoverable:	ze	kunnen	worden	opgemaakt	uit	het	woord	‘naar’	en	zijn	dus	herleidbaar	
uit	de	 context	 of	 de	 grammatica	 (Stowell,	 1991).	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 het	 covert	modale	
werkwoord.	Deze	vormen	van	weglating	vinden	plaats	binnen	het	taalsysteem,	maar	mogelijk	
spelen	taalexterne	factoren	een	rol	bij	het	legitimeren	van	de	weglating	van	het	werkwoord.		
 
2.3	Taalexterne	factoren	
In	 deze	 sectie	 worden	 taalexterne	 factoren	 die	mogelijk	 van	 toepassing	 zijn	 op	 de	WLID-
constructie	en	de	WLMD-constructie	bekeken.	Uit	motivaties	 (B)	en	(C)	blijkt	al	dat	sociale	
factoren,	 zowel	 qua	 informatie	 (B)	 als	 qua	 attitude	 tegenover	 een	 bepaald	 publiek	 (C),	
mogelijk	 invloed	hebben	op	de	 talige	vorm	van	voetbaltaal.	 	Appel	 (1990,	p.	13)	beschrijft	
immers	hoe	een	gevoel	van	verbondenheid	(binnen	de	groep	sprekers)	kan	zorgen	voor	het	
taalgebruik	waarbij	zowel	voetballers,	supporters	als	journalisten	functie-	en	inhoudswoorden	
weglaten.	Op	de	WLMD-constructie	is	mogelijk	hetzelfde	van	toepassing.	In	deze	sectie	wordt	
een	 studie	 besproken	 naar	 de	 taalexterne	 kenmerken	 van	 de	 deletie	 van	 de	 Engelse	
werkwoorden	be	en	have	(2.3.1).	Daarna	wordt	de	invloed	van	competence	en	performance	
(2.3.2)	op	variatie	besproken	en	worden	sociolinguïstische	factoren	genoemd	die	van	invloed	
zijn	op	taalvariatie	en	taalverandering	(2.3.3).		
	



 12 

2.3.1	Deletie	van	Engelse	werkwoorden	
Andersen	(1995)	heeft	een	onderzoek	verricht	naar	‘non-standard	ellipsis’	in	de	uitingen	van	
Londense	tieners.	Onder	‘non-standard	ellipsis’	verstaat	deze	onderzoeker	het	weglaten	van	
een	werkwoord	dat	 de	 zin	 ongrammaticaal	maakt	 (in	 het	 Engels).	Het	 blijkt	 dat	 Londense	
tieners	be	en	have	weg	kunnen	laten	in	hun	uitingen	(Andersen,	1995).	De	deletie	van	be	en	
have	blijkt	een	kenmerk	te	zijn	van	de	sociaaleconomisch	gezien	laagste	groep.	Ook	blijkt	dat	
deze	deletie	gradueel	minder	voorkomt	in	hogere	sociale	klassen	(Andersen,	1995).		
	
2.3.2	Competence	versus	performance	
Daarnaast	 bespreekt	Andersen	 (1995)	 de	 invloed	 van	 competence	 en	 performance	op	 het	
taalgebruik.	 Hierbij	 staat	 competence	 voor	 de	 kennis	 die	 spreker	 heeft	 van	 taal,	 het	
onderliggende	of	aangeboren	principe	dat	iedere	spreker	heeft.	Performance	staat	voor	hoe	
sprekers	de	taal	gebruiken	in	concrete	situaties	(Chomsky,	1965,	p.	4).		

Sprekers	weten	dat	er	werkwoorden	horen	te	staan	(competence),	maar	ze	kunnen	
sociaal	 gemotiveerde	 redenen	 hebben	 om	 deze	 weg	 te	 laten	 in	 hun	 taalgebruik	
(performance).	Taal	is	immers	één	van	de	middelen	waarmee	sprekers	kunnen	uitdrukken	met	
wie	ze	zich	identificeren	en	met	wie	juist	niet	(Tajfel,	1978).	Er	is	dus	mogelijk	een	link	tussen	
het	weglaten	 van	 linguïstische	elementen,	 in	 dit	 geval	werkwoorden,	 en	 sociolinguïstische	
factoren.	

Bovenstaande	observatie	is	van	belang	voor	mijn	analyse	van	de	WLMD-constructie.	
Binnen	een	bepaald	(sociaal)	register	is	het	dus	toegestaan	voor	sprekers	om	het	werkwoord	
weg	te	laten.	Dit	is	onverwacht	volgens	de	regels	van	het	taalsysteem,	omdat	het	Nederlands	
een	overt	werkwoord	vereist.		
	
2.3.3	Sociolinguïstische	factoren	bij	taalvariatie	
Zoals	 uit	 2.2.3	 blijkt	 is	 het	 aannemelijk	 dat	 de	WL-constructies	 varianten	 zijn	 van	 de	WB-
constructies.	Om	deze	reden	wordt	een	aantal	factoren	genoemd	die	(mogelijk)	behoren	tot	
de	envloppe	of	variation,	de	context	waarin	de	variant	voorkomt	(Meyerhoff,	2011,	p.	23).	De	
volgende	 sociolinguïstische	 factoren	 worden	 besproken:	 de	 invloed	 van	 sociale	 status	 en	
klasse,	de	invloed	van	leeftijd	en	de	invloed	van	geslacht.		

Uit	een	onderzoek	van	Fischer	(1958)	met	kinderen	blijkt	dat	de	sociale	status	invloed	
heeft	 op	 welke	 variant	 gebruikt	 wordt.	 Fischer	 heeft	 verschillen	 in	 de	 uitspraak	 van	 het	
morfeem	 –ing	 in	 het	 Engels	 onderzocht.	 Hij	 stelde	 namelijk	 vast	 dat	 dit	 morfeem	 wordt	
uitgesproken	 als	 –ing	 of	 als	 –in.	 Uit	 zijn	 onderzoek	 blijkt	 dat	 ‘typical’	 jongens	 meer	 –in	
gebruiken	en	de	‘model’	jongens	meer	–ing	gebruiken.	Ook	blijkt	dat	–ing	meer	wordt	gebruikt	
door	kinderen	uit	de	hoge	sociale	klasse	en	–in	meer	door	kinderen	uit	lagere	sociale	klassen.	
De	standaardvorm	–ing	wordt	dus	meer	gebruikt	door	‘model’	jongens	en	kinderen	uit	hogere	
sociale	klassen.	

Ook	de	leeftijd	heeft	invloed	op	talige	variatie.	Age-grading	houdt	in	dat	men	op	een	
bepaalde	leeftijd	vaker	de	ene	variant	gebruikt	(bijvoorbeeld	weglating	van	het	werkwoord)	
en	op	een	andere	leeftijd	vaker	een	andere	variant	gebruikt	(bijvoorbeeld	het	uitspreken	van	
het	 werkwoord)	 (Meyerhoff,	 2011,	 p.	 153).	 Mock	 (1979)	 toonde	 daarnaast,	 in	 een	
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vervolgstudie	naar	het	morfeem	–ing,	aan	dat	verschillen	op	basis	van	het	geslacht	al	naar	
voren	komt	in	de	spraak	van	tieners.			

Vrouwen	gebruiken	bijvoorbeeld	vaker	de	standaardvariant	dan	mannen.	Echter	is	het	
ook	zo	dat	vrouwen	meer	gebruikmaken	van	een	innovatieve	variant	met	positief	aanzien	dan	
mannen	doen	(Labov,	1966,	p.	129).	Dit	patroon	wordt	waargenomen	in	iedere	sociale	klasse.	
Gal	 (1978)	 beweert	 dit	 beeld	 enigszins	 bijgesteld	 dient	 te	 worden	 afhankelijke	 van	 de	
discourse	waarin	geparticipeerd	wordt.	Vrouwen	gebruiken	in	alledaagse	gesprekken	vaker	
niet-prestigieuze	 woorden	 dan	mannen.	 In	 formele	 gesprekken	 gebruiken	 vrouwen	 vaker	
woorden	met	overte	prestige	dan	mannen	(Gal,	1978).		

Sprekers	stemmen	hun	uitingen	af	op	hun	publiek	(audience	design)	(Bell,	1984).	Talige	
uitingsvormen	 zijn	 dus	 ook	 afhankelijk	 van	 intrapersoonlijke	 variatie:	 een	 persoon	 zal	 zijn	
boodschap	 afhankelijk	 van	 de	 gesprekspartner	 op	 een	 bepaalde	 wijze	 vormgeven	 (Smith,	
2003).	Afhankelijk	van	het	medium	wordt	nieuws	talig	op	verschillende	wijzen	overgebracht	
(Bell,	1991,	p.	115).	Het	publiek	op	sociale	media	is	vaak	onbekend,	ongespecificeerd	of	zo	
massaal	dat	het	moeilijk	op	te	maken	is	hoe	de	talige	uiting	afgestemd	moet	worden	(Marwick	
&	Boyd,	2011).	 	
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3.	Onderzoeksvragen	en	hypotheses	
Zoals	uit	het	theoretisch	kader	naar	voren	komt	hebben	zowel	linguïstische	(taalinterne,	sectie	
2.2)	 als	 sociolinguïstische	 (taalexterne,	 sectie	 2.3)	 factoren	 mogelijk	 invloed	 op	 de	 talige	
uitingsvorm.	 Daarom	 bevat	mijn	 onderzoek	 twee	 hoofdvragen.	 	 Om	 deze	 hoofdvragen	 te	
kunnen	 beantwoorden	 heb	 ik	 een	 aantal	 deelvragen	 opgesteld.	 Deze	 deelvragen	 zal	 ik	
bespreken	 in	 aparte	 secties	waarin	per	deelvraag	de	hypothese	wordt	besproken.	 In	deze	
scriptie	 worden	 twee	 varianten	 bekeken,	 namelijk	 de	 WLID-constructie	 en	 de	 WLMD-
constructie.	Beiden	worden	bekeken	met	verschillende	persoonlijk	voornaamwoorden.	
	
Hoofdvraag	 1:	Wat	 zijn	 de	 taalinterne	 kenmerken	 van	 de	WLID-constructie	 en	 de	WLMD-
constructie?	
	
Deelvraag	1.1:	Met	welke	persoonlijk	voornaamwoorden	worden	deze	constructies	gebruikt?	
Het	is	in	principe	mogelijk	dat	de	constructie	bij	alle	persoonlijk	voornaamwoorden	in	gelijke	
mate	 voorkomt.	 Maar	 als	 we	 aannemen	 dat	 de	 weglating	 op	 een	 bepaalde	 manier	
gemotiveerd	moet	worden	door	de	context	(Stowel,	1991),	dan	is	het	waarschijnlijk	dat	de	
WL-constructies	voornamelijk	voorkomen	bij	de	eerste	persoon.	Het	is	waarschijnlijk	dat	de	
persoon	een	verhaal	vanuit	zijn/haar	eigen	ervaring(en)	vertelt.	De	constructies	zouden	in	dit	
geval	voornamelijk	voorkomen	met	pronomina	van	de	eerste	persoon	(ik	of	wij)	(H1).	
	
Deelvraag	1.2:	Hoe	zijn	deze	constructies	syntactisch	te	verantwoorden?	
Alle	analysemethodes	gaan	op	een	bepaalde	manier	uit	van	recoverabilty	uit	de	grammaticale	
of	de	context.	De	analyses	als	small	clause	met	dirPP	(Zwarts,	2014)	of	met	een	light	motion	
verb	 GAAN	 (Van	 Riemsdijk,	 2002)	 lijken	 waarschijnlijker	 dan	 ellipsis	 (H1).	 Dit	 verwacht	 ik	
omdat	 deze	 twee	 analyses	 uitgaan	 van	 de	 taalinterne	 kenmerken	 van	 ‘naar’.	 Er	 wordt	
zodoende	rechtgedaan	aan	een	belangrijke	eigenschap	van	deze	constructie.		
	
Deelvraag	1.3:	Met	welk	type	werkwoord	komen	deze	constructies	voor?	
Ik	verwacht	dat	in	de	WL-constructies	bewegingswerkwoord	(al	dan	niet	gespecificeerd),	met	
een	modaal	werkwoord	covert	blijft	of	dat	beide	in	de	WL-constructies	covert	blijven	(H1).	Dit	
is	 te	 verwachten	 op	 basis	 van	 de	 drie	 analysemethodes	 die	 in	 het	 theoretisch	 kader	 zijn	
besproken	(ellipsis,	small	clause	met	dirPP	en	GAAN).		
	
Deelvraag	 1.4:	 Is	 er	 een	 ontwikkeling	 te	 zien	 in	 de	 frequentie	 waarmee	 de	 constructies	
voorkomen?	
Evers-Vermeul	 (2010)	 stelt	 dat	 ‘dus’	 in	 toenemende	 mate	 zinsmediaal	 voorkomt.	 Deze	
ontwikkeling	 is	 te	bekijken	door	de	 frequentie	 te	bepalen	waarmee	beide	WL-constructies	
door	de	 jaren	heen	 voorkomen	afgezet	 tegen	de	 frequentie	waarmee	de	WB-constructies	
voorkomen.	
Hoofdvraag	2:	Wat	 zijn	 de	 taalexterne	 kenmerken	 van	de	WLID-constructie	 en	de	WLDM-
constructie?	
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Deelvraag	2.1:	Wie	gebruikt	deze	constructies?		
Ik	 verwacht	 dat	 deze	 constructies	 voornamelijk	 gebruikt	 worden	 door	 jonge	 vrouwen.	 Zij	
gebruiken	vaker	non-prestige	varianten	dan	mannen	(Labov,	1966).	Ook	is	het	aannemelijk	
dat	 de	 WL-constructies	 voornamelijk	 worden	 gebruikt	 door	 mensen	 in	 de	 lagere	 sociale	
klassen.	 De	 niet-standaardvariant	 wordt	 namelijk	 vaker	 gebruikt	 door	 mensen	 uit	 lagere	
sociale	klassen	dan	uit	hogere	sociale	klassen	(Fischer,	1958).		
	
Deelvraag	2.2:	In	welke	context	worden	deze	constructies	gebruikt?	
Ik	verwacht	dat	de	constructies	voornamelijk	worden	gebruikt	in	een	verhalende	context	door	
het	 concluderende	 karakter	 van	 het	 mediale	 ‘dus’	 (Evers-Vermeul,	 2010).	 Ook	 vanuit	 de	
analysemogelijkheden	 van	 deze	 constructie	 lijkt	 dit	 aannemelijk:	 Van	 Riemsdijk	 (2002)	 en	
Zwarts	 (2014)	gaan	uit	van	recoverability	op	basis	van	kenmerken	van	het	woord	 ‘naar’	en	
ellipsis	is	(in	dit	geval)	contextgebonden	(Wijnen,	2006).		
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4.Methode	
Om	zowel	de	taalinterne	kenmerken	als	de	taalexterne	kenmerken	van	de	WLMD-constructie	
te	bepalen,	heb	ik	een	corpusonderzoek	uitgevoerd.	Ik	heb	hiervoor	observaties	verzameld	uit	
het	Corpus	Gesproken	Nederlands	(CGN)	en	uit	Twitterberichten	(‘tweets’).	De	verzameling	
van	observaties	is	te	vinden	in	bijlage	1.	
	
4.1	Corpora	CGN	en	Twitter	
Het	CGN	komt	voort	uit	een	project	van	een	aantal	Nederlandse	en	Vlaamse	universiteiten	en	
bestaat	uit	ongeveer	negenhonderd	uur	getranscribeerde	spraak.	In	2004	is	dit	project,	dat	
als	hoogste	doel	had	om	de	positie	van	het	Nederlands	in	de	taal-	en	spraaktechnologie	te	
versterken,	 afgerond.	 Het	 corpus	 bevat	 ongeveer	 dertienduizend	 spraakfragmenten	 van	
Nederlandse	en	Vlaamse	sprekers	in	verschillende	taaldomeinen	(Van	Eerten,	2007).	

Het	 CGN	 heeft	 bij	 iedere	 uiting	 een	 grote	 hoeveelheid	 metadata	 van	 de	 spreker	
beschikbaar.	Dit	maakt	dit	corpus	erg	geschikt	voor	het	onderzoeken	van	taalexterne	factoren	
omdat	men	informatie	kan	verkrijgen	over	onder	andere	de	leeftijd,	het	opleidingsniveau,	het	
geslacht	en	het	land	van	herkomst	van	de	participant.	Omdat	het	project	in	2004	is	afgerond,	
bevat	 het	 geen	 hedendaagse	 (spontane)	 uitingen	 van	 het	 Nederlands.	 Om	 dit	 hiaat	 aan	
informatie	op	te	vullen,	heb	ik	ook	Tweets	in	mijn	corpus	opgenomen.	

Twitter,	 een	 sociaal	 medium	 dat	 sinds	 2006	 online	 is,	 biedt	 een	 mogelijkheid	 om	
hedendaagse	interpersoonlijke	communicatie	in	kaart	te	brengen.	Tweets	kunnen	bestaan	uit	
maximaal	140	tekens.	Twitter	kan	worden	gebruikt	voor	linguïstisch	onderzoek	en	om	sociale	
activiteiten,	sociale	netwerken	en	sociolinguïstische	factoren	in	kaart	te	brengen	(Zappavigna,	
2011).	Deze	kenmerken	maken	Twitter	een	geschikt	medium	voor	mijn	onderzoek	naar	de	
WLMD-constructie.		

Ik	 heb	 in	 totaal	 760	 observaties	 verzameld	 van	 de	WLMD-constructie	 en	 de	WLID-
constructie.	 Deze	 observaties	 zijn	 gevonden	 via	 de	 zoekfunctie	 van	 Twitter,	
www.search.twitter.com.	 In	mijn	 verzameling	 van	observaties	 zijn	 744	 tweets	met	de	WL-
constructies	 in	 de	 periode	 januari	 2013	 tot	 april	 2017	 en	 zestien	 observaties	 van	 de	WL-
constructies	uit	het	CGN	opgenomen.	De	observaties	komen	(waarschijnlijk)	uit	het	gehele	
Nederlandse	taalgebied	(Nederland	en	Vlaanderen).		

Om	de	760	observaties	te	kunnen	vergelijken	met	de	WB-varianten	worden	gegevens	
van	www.Twiqs.nl	 gebruikt.	Het	Nederlands	eScience	Center	heeft	 twiqs.nl	 ontwikkeld	 ter	
ondersteuning	van	onderzoek	naar	Nederlandse	tweets.	Met	deze	website	kan	men	zoeken	
naar	Nederlandstalige	 tweets	 in	de	periode	van	december	2010	 tot	nu.	De	 zoekresultaten	
bestaan	 uit	 ‘samenvattingen’:	 frequenties,	 kaarten,	 verwante	 woorden	 en	
gebruiksinformatie.	De	informatie	is	echter	niet	compleet;	ongeveer	40%	van	de	Nederlandse	
twitterberichten	zit	in	de	collectie	van	twiqs.nl	(Sang,	2014).		
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4.2	Operationalisatie	
In	deze	sectie	wordt	de	operationalisatie	van	de	deelvragen	besproken.	
		
4.2.1	Operationalisatie	deelvraag	1.1	
In	 tabel	 1	 staat	 een	 overzicht	 van	 de	 persoonlijk	 voornaamwoorden	 (Pak,	 2011)	 die	 zijn	
onderzocht	met	de	WLMD-constructie	en	de	WLID-constructie:	
	
Tabel	1	
Overzicht	van	onderzochte	persoonlijk	voornaamwoorden	
	
	 Enkelvoud	 Meervoud	
Eerste	persoon	 Ik	 Wij,	we	
Tweede	persoon	 Jij,	je,	u	 Jullie,	u	
Derde	persoon	 Hij,	zij,	ze,	het	 Zij,	ze	
	
Voor	beide	varianten	(WLID-constructie	en	WLMD-constructie)	worden	alle	uitingen	met	de	
bovenstaande	persoonlijk	voornaamwoorden	meegenomen.			
	
4.2.2	Operationalisatie	deelvraag	1.2	
Zoals	uit	het	theoretisch	kader	blijkt,	zijn	er	drie	analysemogelijkheden:	
1.	De	WLMD-constructie	en	WLID-constructie	zijn	elliptische	zinnen.	
2.	De	constructies	bestaan	uit	small	clauses	met	directionele	PP’s.	
3.	 Het	 Nederlands	 heeft	 de	 beschikking	 over	 de	 ‘empty	 light	 motion	 verb’	 GAAN.	 Dit	
werkwoord	wordt	gelegitimeerd	door	een	modaal	werkwoord.	Het	modaal	werkwoord	blijft	
in	deze	constructie	ook	covert.		
	
Er	zijn	een	aantal	elliptische	vormen	(gapping,	sluicing,	coördinatieve	ellipsis,	VP-ellipsis)	die	
de	weglating	van	het	werkwoord	kunnen	legitimeren.	Met	ondersteuning	door	de	observaties	
wordt	bepaald	of	de	elliptische	vormen	de	weglating	verantwoorden.	Hetzelfde	zal	worden	
gedaan	voor	analysemogelijkheden	2	en	3.	
	
4.2.3	Operationalisatie	deelvraag	1.3	
Vaak	is	het	moeilijk	om	het	type	werkwoord	dat	covert	blijft	te	bepalen.	In	veel	gevallen	is	het	
namelijk	mogelijk	om	een	modaal-	of	een	bewegingswerkwoord	in	te	voegen	(C1):	
	
C1.	Dus	ik	dus	naar	een	of	ander	Shell-station	
	
De	persoon	die	deze	zin	uitte	 ‘moest	een	andere	server	hebben	omdat	de	navigatie	kapot	
was.’	 In	de	bovenstaande	zin	 is	het	dus	mogelijk	om	‘moet’	of	 ‘ga’	 in	te	vullen.	De	context	
geeft	hier	geen	uitsluitsel;	de	persoon	‘gaat’	naar	‘een	of	ander	Shell-station’	om	een	nieuwe	
navigatie	 te	 halen	 of	 de	 persoon	 ‘moet’	 naar	 ‘een	 of	 ander	 Shell-station	 om	 een	 nieuwe	
navigatie	 te	halen.	Het	 is	dus	niet	mogelijk	om	met	volledige	 zekerheid	het	werkwoord	 te	
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kunnen	bepalen	dat	wordt	weggelaten.	Aan	de	hand	van	voorbeelden	en	het	antwoord	op	
deelvraag	1.2	zal	deze	vraag	worden	beantwoord.	Deze	vraag	is	relevant	omdat	deze	vraag	
samen	met	deelvraag	1.2	inzicht	geeft	in	de	syntactische	structuur	van	beide	constructies.	
	
4.2.4	Operationalisatie	deelvraag	1.4	
Zoals	in	het	theoretisch	kader	is	genoemd,	blijkt	dat	‘dus’	in	toenemende	mate	zinsmediaal	
voorkomt	 (Evers-Vermeul,	2010).	De	mogelijke	ontwikkeling	die	hieraan	ten	grondslag	 ligt,	
zoals	 genoemd	 in	 het	 kader,	wordt	 onderzocht	met	 behulp	 van	de	 760	observaties	 en	de	
website	twiqs.nl.		

Deze	 deelvraag	 wordt	 beantwoord	 door	 het	 totale	 aantal	 observaties	 van	 WLID-
constructie	en	de	WLMD-constructie	te	vergelijken	met	de	WBID-constructie	en	de	WBMD-
constructie.	De	WL-constructies	zijn	opgenomen	in	mijn	verzameling	van	observaties,	de	WB-
constructies	zijn	beschikbaar	via	twiqs.nl	(4.1).	Hierbij	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	
de	 uitingen	 in	 het	 CGN	 en	 Twitter.	 De	 uitkomsten	 van	 het	 CGN	 geven	 een	 beeld	 van	 het	
gebruik	van	deze	constructies	tot	2004.	De	uitkomsten	van	de	Tweets	geven	een	beeld	van	
het	gebruik	van	deze	constructies	in	de	periode	van	januari	2013	tot	april	2017.		
	
4.2.5	Operationalisatie	deelvraag	2.1	
Om	in	kaart	te	brengen	wie	van	deze	WL-constructies	gebruik	maakt,	worden	de	volgende	
metadata	bekeken:	
	
1.	Leeftijd		
2.	Opleidingsniveau	
3.	Land	van	herkomst	
4.	Geslacht	
	
De	metadata	1-3	zijn	enkel	beschikbaar	via	het	CGN.	Om	deze	reden	zullen	zestien	observaties	
worden	bekeken.	Het	geslacht	is	beschikbaar	in	het	CGN	en	af	te	leiden	uit	de	gebruikersnaam	
en/of	 profielfoto	 op	 Twitter.	 Hierdoor	 kunnen	 voor	 het	 geslacht	 wel	 alle	 760	 observaties	
worden	geanalyseerd.	
	
4.2.6	Operationalisatie	deelvraag	2.2	
Kenmerkend	 voor	 sociale	media	 is	 het	 publieke	 karakter,	 daardoor	 is	 er	 altijd	 sprake	 van	
interactie	met	bekende	of	onbekende	personen.	Op	Twitter	 is	het	echter	mogelijk	om	een	
bericht,	 hoewel	 publiekelijk,	 te	 richten	 tot	 één	 persoon	 of	 enkele	 personen.	 Dit	 kan	met	
behulp	van	zogenoemde	 tags.	Deze	 tags	 geven	een	persoon	een	melding	dat	hij/zij	 in	het	
bericht	 genoemd	 is	 en	 zodoende	 ontstaat	 er	 (mogelijk)	 een	 online	 conversatie.	 Vanuit	 de	
conversatie	kan	een	common	ground	worden	opgesteld.	Mogelijk	maken	personen	 in	deze	
converserende	context	vaker	gebruik	van	de	WLMD-constructie	en	de	WLID-constructie.	
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5.	Resultaten	
In	deze	sectie	zal	ik	de	deelvragen	zoals	vermeld	in	hoofdstuk	3	beantwoorden.		
	
5.1	Resultaten	deelvraag	1.1	
De	WL-constructies	 blijken	 vooral	met	 pronomina	 van	 de	 eerste	 persoon	 voor	 te	 komen.	
92,7%	van	het	totaalaantal	observaties	komt	voor	met	‘ik’	of	‘wij’.	In	tabel	2	staat	een	overzicht	
van	de	persoonlijk	voornaamwoorden	waarmee	beide	constructies	voorkomen:	
	
Tabel	2	
Persoonlijk	 Voornaamwoorden	 waarmee	 de	 WLID-constructie	 en	 de	 WLMD-constructie	
voorkomen.	Afgesplitst	in	Mediaal	dus	(‘ik	dus	naar’)	en	Initieel	dus	(‘dus	ik	naar’)	(N=760)	
	
Persoonlijk	
voornaamwoord	 WLMD	 %	 WLID	 %	 Totaal	 %	
Ik	 60		 69,8%	 489		 72,6%	 549		 72,2%	
Jij	 7		 8,1%	 16		 2,4	%	 23		 3,0%	
Je	 0		 0%	 0		 0%	 0		 0%	
Hij	 3		 3,5%	 12		 1,8%	 15		 2,0%	
Zij	 0		 0%	 9		 1,3%	 9		 1,2%	
Ze	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%)	
Het	 1		 1,2%	 0		 0%	 1		 0,1%	
Wij		 14		 16,3%	 142		 21,1%	 156		 20,5%	
We	 0		 0%	 3		 0,4%	 3		 0,4%	
Jullie	 1		 1,2%	 3		 0,4%	 4		 0,5%	
Totaal	 86	 100%	 674	 100%	 760	 100,0%	
	
5.2	Resultaten	deelvraag	1.2	
Er	zijn	drie	analysemogelijkheden	om	de	syntactische	structuur	van	de	WLID-constructie	en	
WLMD-constructie	te	verklaren:	
	
(a)	Ellipsis:	verschillende	elliptische	vormen:	Gapping,	Sluicing,	coördinatieve	ellipsis	en	VP-
ellipsis	
(b)	Een	small	clause	met	een	directionele	PP	
(c)	De	‘empty	light	motion	verb	GAAN	met	modaal	werkwoord.	
	
Deze	analysemogelijkheden	worden	in	bovenstaande	volgorde	besproken.		
	
5.2.1	Elliptische	vormen	
Enkele	 zinnen	 uit	 mijn	 observaties	 zijn	 te	 verantwoorden	 als	 gapping,	 bijvoorbeeld	 de	
volgende	zin	(T4):	
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T4:	@DeborahBothe,	Deborah	Bothe,	12-09-2013:	De	mijne	moest	naar	zwmles,	en	ik	dus	naar	
een	warm	zwemles.	Ik	hing	daar	onderuit	gezakt	afgedraaid	te	zijn	;)		
	
De	 bovenstaande	 tweet	 voldoet	 aan	 de	 criteria	 voor	gapping;	 het	 is	 een	 conjunctieve	 zin	
waarbij	in	de	tweede	deelzin	het	werkwoord	wordt	weggelaten.	Echter	zijn	er	ook	veel	zinnen	
waarbij	gapping	niet	tot	de	mogelijkheden	behoort,	zoals	de	zin	in	tweet	T6:	
	
T6:	@xxEstelleeexx,	Estelle,	14-07-2013:	Ik	dus	naar	de	bijendag	vandaag	met	overbuurvrouw	
haha	
	
Deze	zin	is	niet	als	gapping	te	analyseren.	Er	is	geen	conjunctie	en	het	tweede	deel	van	de	zin	
wordt	 dus	 ook	 niet	 weggelaten.	 Gapping	 als	 analysemogelijkheid	 kan	 zodoende	 niet	 alle	
zinnen	met	de	WLMD-constructie	en	de	WLID-constructie	verklaren.	

Sluicing	(TP-ellipis)	komt	in	dit	corpus	niet	voor.	Mogelijk	komen	deze	constructies	niet	
of	nauwelijks	voor	met	een	pronomen	voor	de	eerste	persoon,	alhoewel	deze	elliptische	vorm	
ook	niet	voorkomt	met	pronomina	van	de	tweede	of	derde	persoon.	De	vorm	kan	wel	gebruikt	
worden	 in	 zinnen	 waarin	 de	 WLID-constructie	 of	 WLMD-constructie	 voorkomt,	 zoals	 in	
onderstaande	tweet	T598:	
	
T598:	@by_dope_demand,	Han	Janssen,	13-09-2015:	dus	wij	naar	binnen.	De	verkoper	achter	
de	balie	keek	ons	een	beetje	raar	aan.	Begon	langzaam	te	dagen	waarom.	#vroeger		
	
De	 WLMD-constructie	 en	 WLID-constructie	 kunnen	 voorkomen	 in	 zinnen	 waarin	 sluicing	
plaatsvindt,	maar	sluicing	kan	de	constructies	niet	verklaren.	

De	elliptische	vorm	coördinatieve	ellipsis	 lijkt	het	gebruik	van	de	constructies	 in	de	
tweets	T161	en	T166	te	kunnen	verklaren:	
	
T161:	@folkertrenkema,	folkert,	05-06-2013:	@denh1996	@Walter_T_B		Wtf	ik	net	heen	gaan	
had		geen	zin	vergeet	ik	mijn	shirt	dus	ik	naar	huis	maar	nu	geen	zin	dus	nu	maar	vervelen	thuis		
	
T166:	@svenniebooy,	SvB,	28-05-2013:	ik	hoorde	het	tuinhekje	opengaan	dus	ik	naar	buiten	ik	
zie	niks	loop	met	me	ma	naar	beneden	heeft	de	buurman	me	zusje	der	slippers	gebracht	
	
Hoewel	het	werkwoord	in	een	andere	tijd	staat,	is	wel	duidelijk	dat	in	de	bovenstaande	tweets	
ga(an)	 wordt	 weggelaten.	 Coördinatieve	 ellipsis	 vormt	 echter	 geen	 verklaring	 voor	 alle	
vormen	met	de	constructies,	zoals	de	onderstaande	tweet	van	Jochem	de	Jong:	
	
T199:	@Ijjlong,	Jochem	de	Jong,	24-03-2013:	Dus	ik	naar	de	kiosk	naast	pkantoor.	'Nee	daar	
doen	we	niks	mee'	Ik:	ja	Hallo	laat	me	niet	van	hey	kastje	naar	de	muur	sturen	2/3		
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Er	is	in	de	tweet	van	Jochem	de	Jong	geen	coördinatie	waaruit	blijkt	dat	het	werkwoord	kan	
worden	 weggelaten.	 Toch	 wordt	 het	 werkwoord	 weggelaten,	 coördinatieve	 ellipsis	 kan	
zodoende	het	voorkomen	van	de	constructies	niet	in	alle	gevallen	verklaren.		

Hoewel	Wijnen	(2011)	stelt	dat	VP-ellipsis	niet	in	het	Nederlands	voorkomt,	lijkt	deze	
elliptische	vorm	met	de	volgende	definitie	wel	de	weglating	in	de	constructies	te	verklaren:	
ten	 minste	 het	 finiete	 werkwoord	 wordt	 weggelaten,	 maar	 er	 kunnen	 ook	 meerdere	
elementen	weggelaten	worden	(De	Vries,	2005).	Deze	definitie	kan	de	onderstaande	tweets	
T268	en	T560	verklaren:	
	
T268:	@Dane_GWT,	Dane,	24-02-2013:	Ik	moest	me	kamer	opruimen	..	Dus	ik	naar	boven...	
Me	vloer	alle	kleren	in	de	was	gedonderd	en	lig	nu	al	3uur	in	me	bed	xD	^^	
	
T560:	@Willem2k,	Willem,	24-09-2015:	Dus	ik	naar	@Coolblue_NL	met	mn	stukke	telefoon:	
Heel	vervelend	meneer,	hier	heeft	u	een	nieuwe.	Geen	gedoe.	Ook	wel	eens	fijn!	#pluim		
	
Zowel	 in	 tweet	 T268	 als	 de	 tweet	 T560	 wordt	 het	 werkwoord	 of	 een	 werkwoordgroep	
weggelaten.	Hoewel	VP-ellipsis	de	weglating	in	de	constructies	lijkt	te	kunnen	verklaren,	is	de	
rol	van	de	context	wel	heel	groot:	het	is	niet	duidelijk	of	er	‘moet’,	‘ga’	of	bijvoorbeeld	‘loop’	
hoort	 te	 staan.	 Omdat	 deze	 zekerheid	 hier	 ontbreekt,	 is	 het	 relevant	 om	 te	 kijken	 naar	
analysemogelijkheden	waarbij	het	handelende	karakter	‘vaststaat’.	Door	deze	mogelijkheden	
te	bekijken	wordt	rechtgedaan	aan	de	taalinterne	kenmerken	van	het	woord	‘naar’	in	deze	
constructies.	Zoals	in	het	theoretisch	kader	staat	bieden	de	taalinterne	kenmerken	van	‘naar’	
twee	analysemogelijkheden:	een	analyse	als	small	clauses	met	dirPP	of	een	analyse	met	het	
‘empty	motion	verb’	GAAN	en	een	leeg	modaal	werkwoord.		
	
5.2.2	Small	clauses	met	dir	PP	
Zwarts	(2004)	stelt	een	analyse	voor	waarbij	het	werkwoord	in	deze	constructies	kan	worden	
weggelaten	omdat	‘naar’,	net	als	de	werkwoorden,	over	het	kenmerk	[+dir]	beschikt.	In	deze	
zinnen	 zonder	 finiet	 werkwoord,	 small	 clauses,	 is	 de	 daadwerkelijke	 handeling	 nog	
ongespecificeerd.	 In	 tweet	T26	 is	dit	 van	 toepassing.	De	 twitteraar	 gaat	of	moet,	mogelijk	
lopend	of	op	de	fiets,	naar	de	Chinees.	De	weglating	van	het	werkwoord	zorgt	er	dus	voor	dat	
de	daadwerkelijke	handeling	ongespecificeerd	blijft:	
	
T26:	@aadgroenewegen,	Aad	Groenewegen,	14-03-2013:	Anja	 is	vandaag	oppassen.	 Ik	dus	
naar	de	Chinees	#Pernis.	Straks	rondje	#Straahoekwerk	
	
De	 analyse	 als	 small	 clause	met	 dirPP	 lijkt	 dus	 de	 bovenstaande	 zin	 te	 kunnen	 verklaren.	
Volgens	deze	analyse	kan	namelijk	zowel	het	werkwoord	‘ga’	als	een	handeling	specificerend	
werkwoord	als	‘loop’	of	fiets	worden	ingevoegd:	
	
T26a.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	GA	dus	naar	de	Chinees.	
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T26b.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	LOOP/FIETS	dus	naar	de	Chinees.	
	
De	handeling	blijft	 in	bovenstaande	zinnen	ongespecificeerd,	er	kan	‘gaan’,	 ‘loop’,	 ‘fiets’	of	
iets	dergelijks	staan.	Uit	voorbeeld	1.b	(sectie	2.2.5)	blijkt	dat	volgens	deze	analyse	ook	een	
modaal	werkwoord	én	een	bewegingswerkwoord	weggelaten	kunnen	worden.	Dit	maakt	de	
volgende	zinnen	ook	mogelijk:	
	
T26c.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	BEN	dus	naar	de	Chinees	GEGAAN.	
T26d.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	MOET	dus	naar	de	Chinees	GAAN.	
	
Over	de	toepasbaarheid	van	bovenstaande	zinnen	valt	te	twisten,	maar	het	zijn	wel	correcte	
grammaticale	uitingen	in	het	Nederlands.	De	bovenstaande	analyse	is	ook	van	toepassing	op	
C8	en	T349:	
	
C8.	Wij	dus	naar	Spanje	(CGN)	
C8a.	Wij	GAAN	dus	naar	Spanje	
C8b.	Wij	LOPEN/FIETSEN	dus	naar	Spanje	
C8c.	Wij	ZIJN	dus	naar	Spanje	GEGAAN	
C8d.	Wij	MOETEN	dus	naar	Spanje	GAAN.	
	
T349:	@jirriwinters,	Jirri,	29-11-2013:	Dus	wij	naar	staphorst	heen		
T349a.	Dus	wij	GAAN	naar	staphorst	heen	
T349b.	Dus	wij	LOPEN/FIETSEN	naar	staphorst	heen	
T349c.	Dus	wij	ZIJN	naar	staphorst	heen	GEGAAN	
T349d.	Dus	wij	MOETEN	naar	staphorst	heen	GAAN.	
	
De	 theorie	 van	 Zwarts	 (2014)	 lijkt	 zodoende,	 met	 name	 door	 het	 ongespecificeerde	
werkwoord,	de	constructies	te	kunnen	verklaren.		
	
5.2.3	GAAN	met	een	modaal	werkwoord	
Van	 Riemsdijk	 (2002)	 stelt	 dat	 het	 Nederlands	 de	 beschikking	 heeft	 over	 het	 lege	
bewegingswerkwoord	GAAN	dat	gelegitimeerd	wordt	door	een	modaal	werkwoord.	Zoals	ik	
eerder	 stelde	 zou	 dit	modale	werkwoord	 in	 deze	 constructies	 ook	 leeg	moeten	 zijn.	Deze	
analysemogelijkheid	zal	ik	toepassen	op	de	hier	bovengenoemde	zinnen	(T26,	C8,	T349):	
	
T26e.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	MOET	dus	naar	de	Chinees	GAAN	
C8e.	Wij	MOETEN	dus	naar	Spanje	GAAN	
T349e.	Dus	wij	MOETEN	naar	staphorst	heen	GAAN	
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Deze	analyse	is	toepasbaar	op	de	bovenstaande	zinnen.		Deze	analysemethode	heeft	echter	
beperkingen	wanneer	het	om	gespecificeerde	handelingen	gaat	zoals	lopen	en	fietsen.	Het	is	
mogelijk	dat	deze	gespecificeerde	handeling	achter	GAAN	geplaatst	wordt:	
	
T26f.	Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	MOET	dus	naar	de	Chinees	GAAN	FIETSEN/LOPEN.	
C8f.	Wij	MOETEN	dus	naar	Spanje	GAAN	LOPEN	
T349f.	Dus	wij	MOETEN	naar	staphorst	heen	GAAN	FIETSEN	
	
5.3	Resultaten	deelvraag	1.3	
Afhankelijk	 van	 de	 analysemethode	wordt	 één	werkwoord	 of	worden	 twee	werkwoorden	
weggelaten.	Hierdoor	zijn	er	drie	mogelijkheden:	
	
1.	Er	wordt	één	bewegingswerkwoord	weggelaten.	
2.	Er	wordt	één	modaal	werkwoord	weggelaten.	
3.	Er	wordt	zowel	een	bewegingswerkwoord	als	een	modaal	werkwoord	weggelaten.	
	
Deze	drie	mogelijkheden	zal	ik	in	de	bovenste	volgorde	aantonen	met	behulp	van	tweets	T710	
en	T74:	
	
T710:	@broodjeFrank,	Frank	van	de	Steeg,	03-04-2016:	Het	zonnetje	begint	te	schijnen,	dus	
wij	naar	buiten	waar	de	vogeltjes	fluiten.	#genieten	
	
T710a.	Het	zonnetje	begint	te	schijnen	dus	wij	GAAN	naar	buiten	waar	de	vogeltjes	fluiten	
T710b.	Het	 zonnetje	 begint	 al	 te	 schijnen	 dus	wij	MOETEN	naar	 buiten	waar	 de	 vogeltjes	
fluiten	
T710c.	Het	zonnetje	begint	al	te	schijnen	dus	wij	MOETEN	naar	buiten	GAAN	waar	de	vogeltjes	
schijnen.	
 
T74:	@EvaHoeke,	Eva	Hoeke,	27-11-2013:	"Dus	ik	naar	't	Riagg.	Ik	zeg:	"Mevrouw,	ik	drink	60	
bier	per	dag."	Zij:	Heeft	u	hulp	nodig?	Ik:	Nee,	dat	kan	ik	zelf	wel.	#kroegpoezie		
	
T74a.	Dus	ik	GA	naar	’t	Riagg.	
T74b.	Dus	ik	MOET	naar	’t	Riagg.	
T74c.	Dus	ik	MOET	naar	’t	Riagg	GAAN.	
	
5.4	Resultaten	deelvraag	1.4	
In	het	CGN	komt	vijf	keer	de	‘dus	PVNW	naar’-constructie	voor	en	veertien	keer	de	‘PVNW	
dus	naar’-constructie.	De	‘dus	…	naar’-constructie	komt	enkel	voor	met	een	covert	werkwoord	
en	de	 ‘PVNW	dus	naar’-constructie	bevat	één	keer	een	covert	werkwoord.	Er	waren	 in	de	
periode	van	01-01-2013	tot	01-05-2017	4351	tweets	met	‘PVNW	dus	naar’	erin,	hiervan	waren	
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er	59	(1,4%)	zonder	werkwoord.	In	deze	periode	waren	er	1156	tweets	met	‘dus	PVNW	naar’	
erin,	waarvan	er	484	(41,9%)	geen	werkwoord	bevatten.	
	
5.5	Resultaten	deelvraag	2.1	
Om	in	kaart	te	brengen	wie	deze	constructies	gebruikt	is	het	geslacht,	het	opleidingsniveau,	
het	 land	 van	 herkomst	 en	 de	 leeftijd	 bekeken.	 Deze	 variabelen	 worden	 in	 deze	 volgorde	
besproken.	 Van	 de	 variabele	 geslacht	 zijn	 760	 observaties	 beschikbaar,	 van	 de	 overige	
variabelen	slechts	16.	

Van	de	760	observaties	van	de	WL-constructies	zijn	432	uitingen	(56,8%)	gedaan	door	
een	vrouw.	Deze	percentages	blijven	nagenoeg	gelijk	als	de	beide	constructies	apart	worden	
bekeken.	Van	de	 86	uitingen	met	 de	WLMD-constructie	 zijn	 er	 48	 (55,8%)	 geuit	 door	 een	
vrouw.	Van	de	674	uitingen	van	de	WLID-constructie	zijn	er	384	van	een	vrouw	(57%).	In	tabel	
3	staat	een	overzicht	van	het	geslacht	van	de	personen	die	een	van	de	constructies	gebruikte	
zonder	werkwoord:	
	
Tabel	3	
Het	Geslacht	van	Gebruikers	van	de	WLMD-constructie	en	de	WLID-constructie	(N=760)	
	
	 WLMD	 %	 WLID	 %	 Totaal	 %	
Man	 38	 44,2%	 290	 43,0%	 328	 43,2%	
Vrouw	 48	 55,8%	 384	 57,0%	 432	 56,8%	
Totaal	 86	 100,0%	 674	 100,0%	 760	 100,0%	
	
	
In	tabel	4	staat	een	overzicht	van	het	opleidingsniveau	van	de	mensen	die	de	WL-constructies	
uitte	 in	 het	 CGN	 (N=16).	 De	WL-constructies	 worden	 niet	 gebruikt	 door	 mensen	 van	 het	
laagste	opleidingsniveau	en	ongeveer	even	vaak	door	mensen	van	het	gemiddelde	en	hoge	
opleidingsniveau.	
	
Tabel	4	
Het	 Gebruik	 van	 de	 ‘WLMD-constructie	 en	 de	 ‘WLID-constructie	 afgesplitst	 op	
Opleidingsniveau	(N=16)	
	
Opleidingsniveau	 WLMD	 %	 WLID	 %	 Totaal	 %	
Hoog	 0		 0%	 7		 46,7%	 7	 43,8%	
Middel	 1	 100%	 8	 53,3%	 9	 56,2%	
Laag	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Totaal	 1	 100%	 15	 100,0%	 16	 100,0%	
	
De	16	uitingen	met	de	WL-constructies	zijn	gedaan	door	12	Nederlanders	(75%)	en	4	Belgen	
(25%).	De	 gemiddelde	 leeftijd	waarop	deze	 constructies	worden	gebruikt	 is	 30,07	 jaar	 (24	
meest	voorkomend).	Mannen	zijn	gemiddeld	29,7	jaar	oud	(mediaan:	25,5	jaar)	en	vrouwen	
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zijn	gemiddeld	30,33	 jaar	oud	(mediaan:	24	 jaar).	Van	éen	van	de	16	participanten	was	de	
leeftijd	onbekend.	Uit	tabel	5	blijkt	dat	voornamelijk	twintigers	deze	constructies	gebruiken:	
	
Tabel	5	
Leeftijd	waarop	de	WLID-constructie	en	de	WLMD-constructie	gebruikt	worden	opgesplitst	per	
decennium	(N=15)		
	
Leeftijd	 WLMD	 %	 WLID	 %	 Totaal	 %	
10-19	 0	 0%	 1	 7,1%	 1	 6,7%	
20-29	 0	 0%	 8	 57,1%	 8	 53,3%	
30-39	 0	 0%	 3	 21,4%	 3	 20,0%	
40-49	 0	 0%	 2	 14,3%	 2	 13,3%	
50-59	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
60-69	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
70-80	 1	 100%	 0	 0%	 1	 6,7%	
Totaal	 1	 100%	 14	 100%	 15	 100%	
	
5.6	Resultaten	deelvraag	2.2	
Om	de	context	te	bepalen	heb	ik	gekeken	of	de	constructies	in	conversaties	worden	gebruikt.	
Hiervoor	heb	 ik	 gekeken	naar	de	aanwezigheid	 van	de	eerdergenoemde	 tags.	 Van	de	760	
observaties	worden	218	(28,7%)	observaties	gebruikt	in	een	(online)	conversatie.	In	tabel	6	
staat	een	overzicht	per	jaartal	per	constructie	van	het	gebruik	in	conversaties:	
	
Tabel 6 
Aantal	maal	dat	de	WLMD-constructie	en	de	‘WLID-constructie	voorkomen	in	een	Conversatie	
(N=760)	
 
 WLMD % WLID % Totaal % 
Ja 30 34,9% 188 27,9% 218 28,7% 
Nee 56 65,1% 486 72,1% 542 71,3% 
Totaal 86 100% 674 100% 760 100,0% 

 
Zoals	uit	tabel	6	blijkt	wordt	de	WLMD-constructie	86	keer	gebruikt	waarvan	30	keer	(34,9%)	
in	een	conversatie.	De	WLID-constructie	wordt	674	keer	gebruikt	waarvan	188	(27,9%)	keer	
in	een	conversatie.		
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6.	Discussie	
Dit	 hoofdstuk	 bestaat	 uit	 twee	 secties:	 een	 interpretatie	 van	 de	 resultaten	 (6.1)	 en	 een	
overzicht	van	limitaties	aan	dit	onderzoek	en	aanbevelingen	voor	vervolgonderzoek	(6.2).	
	
6.1	Interpretatie	resultaten	
6.1.1	Interpretatie	resultaten	deelvraag	1.1	
Zowel	de	WLMD-constructie	als	de	WLID-constructie	komt	het	meest	voor	met	pronomina	
van	de	eerste	persoon	(ik,	wij).	Een	oorzaak	hiervan	zou	het	verhalend	karakter	kunnen	zijn	
omdat	men	meestal	een	verhaal	verteld	in	de	eerste	persoon.	Een	verklaring	hiervoor	is	dat	
de	 eerste	 persoon	 precies	 weet	 wat	 er	 is	 gebeurd	 en	 hoe	 de	 handeling	 is	 uitgevoerd	 en	
verlopen.	 Dit	 maakt	 de	 handeling	 die	 wordt	 weggelaten	 recoverable	 in	 de	 kennis	 van	 de	
persoon	die	vertelt.	Deze	kennis	vormt	dus	de	context	die	ervoor	zorgt	dat	de	handeling	weg	
te	laten	is.	De	H1	kan	aangenomen	worden.	
	
6.1.2	Interpretatie	resultaten	deelvraag	1.2	
Op	VP-ellipsis	na	zijn	de	andere	elliptische	vormen	niet	in	staat	een	verklaring	te	bieden	voor	
WL-constructies.	VP-ellipsis	is	in	staat	de	WL-constructies	te	verklaren,	maar	bij	deze	analyse	
wordt	het	directionele	karakter	van	de	constructies	achterwege	gelaten.	Dit	lijkt	een	dermate	
belangrijk	kenmerk	van	deze	constructies	dat	een	analyse	als	VP-ellipis	onvolledig	lijkt	te	zijn.		

De	alternatieve	analysemethodes	voortkomend	uit	de	taalinterne	kenmerken	van	het	
woord	‘naar’	lijken	zodoende	de	weglating	in	de	constructies	beter	te	kunnen	verklaren.	Zoals	
blijkt	uit	sectie	5.2	stelt	een	analyse	met	behulp	van	het	lege	GAAN	enkele	eisen:	
	
1.	Het	modaal	werkoord,	dat	volgens	Van	Riemsdijk	(2002)	GAAN	legitimeert,	moet	ook	covert	
zijn	
2.	 Het	 voorkomen	 van	 een	 handeling	 specificerend	werkwoord	 zoals	 lopen	 kan	met	 deze	
analysemethode	 enkel	 verantwoord	 worden	 door	 aan	 te	 nemen	 dat	 het	 handeling	
specificerend	werkwoord	ook	covert	is.	
 
Uitgaande	van	het	principle	of	least	effort	is	het	aannemelijk	om	de	analyse	als	small	clause	
met	dirPP	aan	te	nemen.	Deze	analyse	van	Zwarts	(2014)	lijkt	het	meest	economisch.	Door	de	
ongespecificeerde	 relatie	 tussen	 figure	 en	 path	 kan	 zowel	 een	 algemeen	
bewegingswerkwoord	 als	 handelingsspecifiek	 bewegingswerkwoord	 worden	 ingevoegd.	
Daarnaast	 heeft	 deze	 theorie	 ook	 een	 verklaring	 voor	 het	 eventuele	 voorkomen	 van	 een	
covert	modaal	werkwoord.		
	
6.1.3	Interpretatie	resultaten	deelvraag	1.3	
Er	zijn	drie	mogelijke	typen	werkwoorden:	
1.	Een	bewegingswerkwoord	
2.	Een	modaal	werkwoord	
3.	Een	bewegingswerkwoord	en	een	modaal	werkwoord	
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Het	[+dir]	karakter	dat,	zoals	in	voorgaande	sectie	besproken,	dat	voortkomt	uit	de	taalinterne	
kenmerken	van	‘naar’	lijkt	ervoor	te	zorgen	dat	ook	in	zinnen	waar	een	modaal	werkwoord	
kan	 worden	 ingevoegd	 een	 bewegingswerkwoord	 benodigd	 lijkt.	 Er	 kan	 dus	 door	 de	
taalinterne	kenmerken	van	 ‘naar’	nooit	enkel	een	modaal	werkwoord	staan.	Dit	omdat	de	
kenmerken	 van	 het	 werkwoord	 recoverable	 (Stowel,	 1991)	 moeten	 zijn	 in	 de	 taalinterne	
kenmerken	van	‘naar’.	

Opties	(1)	en	(3)	lijken	beide	mogelijk	en	vereisen	verder	onderzoek.	Het	lijkt	het	meest	
economisch	om	aan	 te	nemen	dat	alleen	een	bewegingswerkwoord	wordt	weggelaten,	de	
kenmerken	van	het	modale	werkwoord	zijn	namelijk	niet	recoverable	uit	de	context.	De	H1	
kan	worden	aangenomen.	
	
6.1.4	Interpretatie	resultaten	deelvraag	1.4	
Een	 mogelijke	 verklaring	 voor	 het	 voorkomen	 van	 deze	 constructies	 komt	 voort	 uit	 de	
autonomy	of	syntax	(Chomsky,	1995,	p.	129).	Deze	theorie	houdt	in	dat	een	constructie	niet	
grammaticaal	hoeft	te	zijn	om	begrepen	te	kunnen	worden.	Ook	sluiten	de	kenmerken	van	
deze	 constructies	 dus	 aan	 bij	 het	 principle	 of	 least	 effort.	 Met	 zo	 min	 mogelijk	 moeite	
(weglaten	van	woorden)	wordt	het	maximale	bereikt	(begrip	en	interpretatie	van	de	lezer	of	
luisteraar).	 In	 deze	 sectie	 wordt	 de	 frequentie	 waarmee	 de	 WL-constructies	 voorkomen	
bekeken.	 In	 het	 CGN	 wordt	 de	 ‘dus	 ik	 naar’-constructie	 in	 100%	 van	 de	 gevallen	 het	
werkwoord	 weggelaten	 en	 bij	 de	 ‘ik	 dus	 naar-constructie	 slechts	 in	 7,1%.	 Dit	 wordt	 ook	
ondersteunt	door	Evers-Vermeul	(2010)	die	stelt	dat	‘dus’	in	toenemende	mate	zinsmediaal	
voorkomt.				

De	tweets	in	mijn	observaties	ondersteunen	bovenstaande.	In	de	periode	januari	2013	
tot	april	2017	wordt	het	werkwoord	 in	 slechts	 in	1,5%	procent	van	de	observaties	met	de	
‘PVNW	dus	naar’-constructie	weggelaten.	Terwijl	 in	41,9%	van	de	observaties	met	de	 ‘dus	
PVNW	naar’-constructie	het	werkwoord	wordt	weggelaten.	Dit	toont	ook	aan	dat	deze	WL-
constructies	varianten	zijn	van	deze	WB-varianten.	‘PVNW	dus	naar’	wordt	bijna	enkel	met	
werkwoord	uitgesproken	en	‘dus	PNVW	naar’	komt	in	iets	meer	dan	de	helft	van	de	gevallen	
met	werkwoord	voor.	De	H1	kan	worden	aangenomen.	
	
6.1.5	Interpretatie	resultaten	deelvraag	2.1	
Jonge	mannen	met	een	hoog	opleidingsniveau	gebruiken	deze	 constructies	 (gemiddeld	22	
jaar)	evenals	oudere	mannen	met	een	gemiddeld	opleidingsniveau	(gemiddeld	33,5	jaar).	Bij	
de	 vrouwen	 komt	 een	 gelijkwaardig	 beeld	 naar	 boven.	 Jonge	 vrouwen	 met	 een	 hoog	
opleidingsniveau	 gebruiken	 deze	 constructies	 (gemiddeld	 25,75	 jaar)	 evenals	 wat	 oudere	
vrouwen	met	 een	 gemiddeld	 opleidingsniveau	 (gemiddeld	 34	 jaar).	 De	 constructies	wordt	
voornamelijk	gebruikt	door	Nederlanders.	Men	zou	dus	kunnen	zeggen	dat	De	constructies	
voornamelijk	gebruikt	lijken	te	worden	door	gemiddeld	ouderen	en	hoogopgeleide	jongeren.			

Hoewel	het	aantal	observaties	maar	zeer	beperkt	is	(N=15),	lijkt	er	mogelijk	sprake	te	
kunnen	zijn	van	age-grading.	Voornamelijk	mensen	tot	dertig	jaar	gebruiken	deze	constructie	
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en	daarna,	lijkt	op	basis	van	de	beperkte	hoeveelheid	data,	het	gebruik	van	de	constructies	af	
te	 nemen.	 Er	 is	 echter	 nog	 wel	 een	 zeventiger	 die	 deze	 constructie	 gebruikt,	 dus	 echte	
conclusies	kunnen	niet	worden	getrokken.	De	verdeling	over	de	sociale	klassen	weergeeft	een	
ander	beeld:	de	hoogopgeleide	mensen	gebruiken	de	WL-varianten	net	zo	vaak	als	de	mensen	
met	een	‘middel	opleiding’.	De	H1	kan	zodoende	worden	verworpen.		
	
6.1.6	Interpretatie	resultaten	deelvraag	2.2	
De	WLID-constructie	wordt	in	27,9%	van	de	observaties	gebruikt	in	een	directe	conversatie	en	
de	 ‘WLMD-constructie	 in	 34,9%	 van	 de	 observaties.	 Daarnaast	 is	 sociale	media	 natuurlijk	
gericht	op	 interactie	waardoor	men	kan	aannemen	dat	de	constructies	alleen	maar	 in	een	
conversatie	gebruikt	worden.	In	dit	geval	zijn	de	constructies	niet-prestigieus	in	het	gebruik	
want	 het	 blijkt	 dat	 vrouwen	 in	 informele	 gesprekken	 vaker	 niet-prestigieuze	 vormen	
gebruiken	dan	mannen.	

Echter	het	publiek	op	sociale	media	is	vaak	onbekend,	ongespecificeerd	of	zo	massaal	
dat	het	moeilijk	op	te	maken	is	hoe	de	talige	uiting	afgestemd	moet	worden	(Marwick	&	Boyd,	
2011).	Als	op	deze	manier	tegen	sociale	media	aan	wordt	gekeken,	dan	zouden	de	sprekers	
de	constructies	dus	voornamelijk	hanteren	in	min	of	meer	formele	situaties.	Deze	situatie	is	
dan	 formeel	 omdat	 het	 publiek	massaal	 en	 onbekend	 is.	 De	 constructies	 lijken	 zodoende	
‘geaccepteerd’	 door	 een	 groot	 publiek.	 Het	 feit	 dat	 vrouwen	 deze	 constructies	 vaker	
gebruiken	dan	mannen	zou	dan	tot	de	interpretatie	leiden	dat	de	constructies	overte	prestige	
hebben.		

Op	basis	van	de	tweet	uit	de	inleiding	van	deze	scriptie	is	het	aannemelijk	dat	de	eerste	
analyse	het	meest	aansluit	bij	de	publieke	opinie	tegenover	deze	WL-constructies	(Tex):	
	
Tex:	@KittyKillian,	Kitty	Killian,	30-10-2016:	‘Ik	dus	naar	het	tuincentrum.’	Paulien	Cornelisse	
mag	dat.		
	
De	constructies	worden	dus	in	informele	situaties	gebruikt,	waarschijnlijk	in	een	verhalende	
context.	
	
6.2	Limitaties	van	dit	onderzoek	en	aanbevelingen	voor	vervolgonderzoek	
Een	onderzoek	naar	weggelaten	werkwoorden	brengt	een	aantal	beperkingen	met	zich	mee.	
Deze	beperkingen	worden	in	deze	sectie	besproken.	Waar	mogelijk	worden	suggesties	voor	
vervolgonderzoek	gedaan.	Onderzoek	naar	weglating	 is	moeilijk.	Er	moet	namelijk	worden	
gezocht	 naar	 iets	wat	 er	 niet	 staat.	 Dit	maakt	 ook	 de	 interpretatie	 van	 de	 elementen	 die	
weggelaten	worden	complex	en	bemoeilijkt	een	taalinterne	en	taalexterne	analyse.		

De	 context	 waarin	 een	 uiting	 wordt	 gedaan,	 kan	 ondersteuning	 bieden	 bij	 het	
interpreteren	van	een	weggelaten	werkwoord.	Echter	biedt	Twitter	geen	context.	Er	wordt	
een	 uiting	 gedaan	 waarin	 het	 werkwoord	 wordt	 weggelaten	 maar	 er	 kan	 geen	 enkele	
uitdrukking	van	emotie	mee	 in	verband	gebracht	worden.	Als	er	wel	een	emotie	bij	wordt	
uitgedrukt	dan	blijkt	deze	vaak	multi-interpretabel:	soms	lijkt	een	uiting	cynisch	bedoeld	maar	
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dit	is	niet	met	zekerheid	te	bepalen.	Daarnaast	is	twitter	een	sociaal	medium	waardoor	iedere	
uiting	 beoordeeld	 zou	 kunnen	 worden	 als	 een	 interactie.	 Hierdoor	 is	 het	 complex	 om	 te	
bepalen	of	de	constructies	voornamelijk	in	interactie	worden	gebruikt	of	niet.		

Hoewel	 Twitter	 een	 groot	 aantal	 observaties	 heeft	 opgeleverd	 die	 hedendaags	
taalgebruik	lijken	te	weerspiegelen,	is	de	functionaliteit	hiervan	beperkt.	Er	zijn	namelijk	geen	
metadata	beschikbaar	over	de	gebruiker	van	de	constructies.	Het	geslacht	is	(vaak)	af	te	leiden	
uit	 de	 gebruikersnaam	of	de	profielfoto,	maar	 verdere	metadata	 zijn	niet	 beschikbaar.	De	
grote	hoeveelheid	metadata	die	beschikbaar	is,	naast	de	aanwezige	context,	vormt	het	grote	
pluspunt	van	het	CGN.	Er	 is	erg	veel	 informatie	 te	vinden	over	de	sprekers.	Helaas	komen	
beide	constructies	nauwelijks	voor	 in	het	CGN.	Dit	komt	mogelijk	doordat	de	spraak	 in	het	
CGN	is	opgenomen	in	verschillende	taaldomeinen	en	wellicht	het	gebruik	van	de	constructies	
in	een	aantal	van	deze	domeinen	niet	zo	gepast	is.		

Het	missen	van	 zowel	metadata	als	de	 context	maakte	dit	onderzoek	erg	 complex.	
Daardoor	 moet	 dit	 onderzoek,	 zowel	 op	 taalintern	 als	 taalextern	 gebied,	 vooral	 als	
verkennend	 van	 aard	 gezien	 worden.	 Dit	 onderzoek	 kan	 hiermee	 als	 een	 mooi	 startpunt	
gezien	worden	voor	vervolgonderzoek	naar	deze	constructies.		
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7.	Conclusie	
In	deze	scriptie	stonden	twee	hoofdvragen	centraal:	
	

1. Wat	zijn	de	taalinterne	kenmerken	van	de	WLID-constructie	en	de	WLMD-constructie?	
De	 constructies	 blijken	beide	 voornamelijk	met	pronomina	 van	de	eerste	persoon	 voor	 te	
komen.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	is	dat	de	spreker	spreekt	vanuit	zijn	of	haar	kennis	
(als	context)	en	zodoende	het	benoemen	van	de	handeling	achterwege	kan	laten.		

De	‘ik	dus	naar’-constructie	en	de	‘dus	ik	naar’-constructie	lijken	het	meest	economisch	te	
beschrijven	als	small	clauses	die	een	directionele	prepostional	phrase	(dirPP)	bevatten.	Om	
deze	reden	neem	ik	aan	dat	de	constructies	het	best	met	deze	analysemethode	te	beschrijven	
zijn.	Mensen	beschikken	namelijk	over	het	principle	of	least	effort.	Dit	principe	houdt	in	dat	
met	 zo	 min	mogelijk	 moeite	 (zo	 min	mogelijk	 woorden	 gebruiken)	 een	 zo	 goed	mogelijk	
resultaat	behaald	moet	worden	(interpretatie	van	de	lezer	of	gesprekspartner).	In	de	analyse	
van	 small	 clause	met	 dirPP	wordt	 eveneens	 zowel	 rekening	 gehouden	met	 de	 taalinterne	
kenmerken	van	het	woord	‘naar’	als	het	type	relatie	dat	het	weggelaten	werkwoord	uitdrukt.		
In	 deze	 analysevorm	 worden	 dus	 zowel	 taalinterne	 kenmerken	 als	 menselijke	 principes	
meegenomen.		

Het	 type	 werkwoord	 dat	 in	 deze	 constructies	 wordt	 weggelaten	 kan	 een	
bewegingswerkwoord	of	een	bewegingswerkwoord	met	een	modaal	werkwoord	zijn.		

De	 WL-constructies	 zijn	 varianten	 van	 de	 WB-constructies.	 De	 weglating	 die	 deze	
constructies	kenmerkt	blijkt	al	in	2002	in	het	Nederlands	voor	te	komen.	Waarbij	de	WLID-
constructie	zowel	hedendaags	als	in	het	verleden	structureel	vaker	voorkomt	dan	de	WLMD-
constructie.	De	WL-constructies	zijn	varianten	van	de	WB-constructies.	
 

2. Wat	zijn	de	taalexterne	kenmerken	van	de	WLID-constructie	en	de	WLDM-constructie?	
De	constructies	worden	ongeveer	net	zo	vaak	gebruikt	door	mannen	als	door	vrouwen	en	de	
constructies	 worden	 in	 gelijke	 mate	 gebruikt	 te	 worden	 door	 mensen	 met	 een	
hoogopleidingsniveau	en	mensen	met	een	gemiddeldopleidingsniveau.	De	constructies	lijken	
voornamelijk	te	worden	gebruikt	door	twintigers,	maar	door	de	beperkte	hoeveelheid	data	
kunnen	hier	geen	verdere	uitspraken	over	gedaan	worden.		

De	context	waarin	deze	constructies	worden	gebruikt	lijkt	een	informele	situatie,	op	
een	verhalende	manier	en	de	constructies	hebben	waarschijnlijk	een	laag	prestige.		

Dit	 exploratieve	 onderzoek	 heeft	 inzicht	 gegeven	 in	 een	 aantal	 taalinterne	 en	
taalexterne	kenmerken	van	de	WLID-constructie	en	de	WLMD-constructie.	Verder	onderzoek	
naar	andere	taalinterne	en	taalexterne	kenmerken	van	deze	constructies	is	benodigd.	 	
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Bijlage	1	
In deze bijlage staat de ‘c’ voor observaties verzameld uit het CGN. De tweets in deze 
verzameling observaties hebben een ‘t’. Omdat de oorspronkelijke tweets zijn opgenomen in 
mijn observaties bevatten sommige tweets taal- en/of spellingsfouten. 
 
c1	 Dus	ik	dus	naar	een	of	ander	Shell-station		

c2	
Ik	zo	fuck	in	de	computerzaal	laten	liggen.	Ik	denk	die	is	weg.	Dus	ik	naar	computerzaal.	
Was	er	niet	meer.	

c3	 Ja...	Ik	bedoel..	ja.	Dus	ik	naar	het	politiebureau.	
c4	 Nou	kom	dan	maar	naar	Haarlem	zei	hij.	Dus	ik	naar	Haarlem.	

c5	
dus	ik	naar	boven	en	ik	kwam	daar	aan	op	handen	en	knieen	zo	vasthouden	dat	je	
ergens	vastgeketend...	

c6	

Dan	ga	ik	kijken	wat	dat	die	grote	poes	gaat	doen	en	dat	die	kleine	poes	gaat	doen.	Dus	
ik	naar	binnen.	De	kliene	poes	die	bleef	natuurlijk	met	gebogen	rug	ja	miauwen	en	
doen.	

c7	 Dus	hij	naar	boven	Brigit	en	wat	is	't	zei	Birgit.	
c8	 Dus	wij	naar	Spanje	
c9	 dus	wij	naar	de	dokter	heb	'k	drie	maanden	met	krukken	gelopen	door	die	klootzak.	
c10	 Dus	wij	naar	Marleen	en	toen	zei	ze	oh	bel	Emile	maar	op.	
c11	 Dus	wij	naar	buiten	hij	had	het	bleek	duidelijk	al	een	keer	eerder	gedaan.	

c12	
Ja	dat	gaat	niet	ik	moet	dat	per	acht	ritten	doen.	Ja	dat	blijft	wel	een	een	heel	jaar	geldig	
dan.	Oke	goed.	Dus	wij	naar	de	zee.	

c13	
Dus	wij	naar	uh	naar	Hulst	moesten	nog	even	naar	de	Postbank	hij	zegt	uh	op	de	bank	
hadden	ze	een	filmpje	huren.	

c14	
Nou	dus	wij	naar	IJmuiden	met	met	hun	autootje	nou	en	toen	wa	er	was	er	een	hele	
grote	vlieger	nou	da's	al	best	lastig	hoor	want	als	je	daaraan	hangt	dan	uh...	

c15	 Maar	ja	wij	waren	xxx	uitgedineerd	ggg	dus	wij	naar	buiten.	

c16	

Dus	ja	wij	uh	ggg	die	mannen	wouden	mee	m	met	met	de	auto.	Dus	wat	denk	je?	wij	
naar	naar	die	auto's	toe.	Dus	uh	van	wie	bent	u	uh?	ja	xxx	box	vijftien	moesten	we	zijn.	
dus	wij	naar	box	vijftien	en	wat	denk	je?	

t1	
Onze	Duivels	verdienen	een	standbeeld.	Ik	dus	naar	Statue	in	de	AB!	96	snaren	op	een	
podium!	(FabianDesmicht,	FabianDesmicht,	11-10-2013)	

t2	
#leiden	stroomt	vol.	Ik	dus	naar	huis.	Na	zingen	Wilhelmus	in	Pieterskerk.		Decennia	
alleen	bij	voetbalwedstrijden	gezongen.	(@wbcs99twit,	Wim	uit	Voorhout,	03-10-2013)	

t3	
fijn,	ik	dus	naar	me	oude	basisschool	om	te	vragen	of	ik	engelse	les	mag	geven,	hebben	
ze	uitgerekend	vandaag	studiedag	:/	(Ilseew_,	Ilse,	16-09-2013)	

t4	
De	mijne	moest	naar	zwmles,	en	ik	dus	naar	een	warm	zwemles.	Ik	hing	daar	onderuit	
gezakt	afgedraaid	te	zijn	;)	(@DeborahbBothe,	Deborah	Bothe,	12-09-2013)	

t5	

Denk	je	wat	hoor	je	telkens,	ik	dus	naar	beneden	mn	vader	naar	boven,	was	t	een	duif	
voor	t	raam	lawaai	te	makwn..	nu	maar	weer	slapwn	xxx	(@xxingeex,	Ingee<<3,	11-09-
2013)	

t6	
Ik	dus	naar	de	bijendag	vandaag	met	overbuurvrouw	haha	(@xxEstelleeexx,	Estelle,	14-
07-2013)	

t7	
@nancyblackmoon	ja,	ik	dus	naar	BVB,	A7x,	BMTH,	30STM	en	ImagineDragons	
(@RareBalugaWhale,	Casper	van	Eijk,	25-06-2013)	
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t8	
@kalvijn	oh	my	god	ik	dus	naar	London	Dungeon	HELP	hahaha;)	(Bearsden,	Ivy	Klomp,	
12-06-2013)	

t9	
Ik	dus	naar	azc	in	voetbalkeren	enzo,	bleek	er	niemand	te	zijn	-,-	(swsteun,	teun,	10-06-
2013)	

t10	

e..	aankomt.	Helemaal	niks.	Ik	dus	naar	gehandicaptentoilet	(wat	een	ruuuuimte!).	Zit	ik	
net,	hoor	ik	in	de	verte	"skwiek	skwiek	skwiek".	(@gecitjeerd,	Tjeerd	Leendertse,	10-06-
2013)	

t11	
Ik	dus	naar	een	tweetup	met	@K9_11	en	@winterink...	omegod!!!!	LOL	(@archatoz,	
ADHDennis,	05-06-2013)	

t12	

Ik	zat	zo	in	de	badkamer,	hoorde	ik	buiten	een	hond	piepen,	ik	dus	naar	buiten,	
helemaal	zoeken,	was	de	buurvrouw	gewoon	aan	t	stofzuigen..	*#welmoedd_x,	
Welmoed,	03-06-2013)	

t13	 Ik	dus	naar	daft	punt	(@verwardecavia,	Fleur,	19-05-2013)	

t14	

Affijn,	ik	dus	naar	Xenia(19)	om	haar	kamer	op	te	ruimen.	Zij	jammeren,	komen	haar	
vrienden	een	poesje	brengen.	Willem(12)	jaloers	(@artbysophia,	Sophia	Anastasia,	10--
05-2013)	

t15	 Ik	dus	naar	action,	knappen	mn	tasjes	-,-	(@xWendyH,	Wendyy!,	04-05-2013)	

t16	
@BRIITTLOVES:	@xkusjeyasmine_	leukk,	ik	dus	naar	duinrell"//Veel	plezier	
(@xkusjeyasmine,	Yasmine,	30-04-2013)	

t17	
Ik	dus	naar	de	wc,	wc	open;	zit	er	een	kind	te	poepen....	(@__Chriseetkoek,	chris,	19-04-
2013)	

t18	
@Sybren_Attema	HAHAHAHA	IK	DUS	NAAR	BRENNAN	HEART	,	OOK	LEUK	!	(@JELT3E,	
~Jelte,	19-04-2013)	

t19	 Ik	dus	naar	Dansen	+_+	(@iiDeem_x,	hey,	17-04-2013)	

t20	

@BrianLouiJohn	ik	dus	naar	die	site...	Tja...	Moet	ik	ff	opzoeken	op	welke	hoogte	hij	
gaat	klappen..	Beetje	wis-	en	natuurkunde...;-)	(@marcellamusic,	Marcella	Music,	10-04-
2013)	

t21	
Ik	dus	naar	die	Peter	toe,	van	me	oplader	doet	het	niet.	Doet	hij	het	in	het	stopcontact	
doet	dei	oplader	het	dus	wel.	(@_SJGx,	Sam,	25-03-2013)	

t22	 Ik	dus	naar	de	jumbo	:)	(@dolansgarrix,	Joy,	24-03-2013)	

t23	
Allebei	de	broers	op	reis,	en	ik	dus	naar	school.	En	heb	ook	geen	walibi,	klote	jaar.	
(@MoosieVLD,	Holy,	24-03-2013)	

t24	 Ik	dus	naar	paps	vandaag..	(@sharifaRL,	infintyteken,	16-03-2013)	

t25	
@DeFleeuw	de	auto	van	mijn	zus	&	zwager	uit	vroomschoop	dan	ieder	zijn	eigen	weg	&	
ik	dus	naar	huis	(@texelverslaafde,	Jan	Peter	Kamermans,	15-03-2013)	

t26	
Anja	is	vandaag	oppassen.	Ik	dus	naar	de	Chinees	#Pernis.	Straks	rondje	#Straahoekwerk	
(@aadgroenewegen,	Aad	Groenewegen,	14-03-2013)	

t27	
Ik	dus	naar	school	op	shishi	der	fiets	angeline	op	die	van	mij	en	die	van	angeline	staat	
dus	nog	in	mn	tuin	xD	(@sexyplankton,	hoi,	12-03-2013)	

t28	
Fiets	ik	naar	harmanda;	is	er	een	ongeluk	gebeurd,	ik	dus	naar	die	man	in	de	auto	maar	
daar	was	gelukkig	niks	mee	aan	de	hand.	(@monnnnique,	Monique,	08-03-2013)	

t29	
@xDFACTSFORYOU	jaa	ik	dus	naar	Belgie!	Had	ook	liever	Nederland	maar	ik	wil	gewoon	
naar	de	tour	(@omq_horan,	was	@NiNaNarry,	02-03-2013)	

t30	
Wie	wil	met	my,	annette	ik	dus	naar	movie	43	vandag?:)	(@_ThisIsMadness_,	Khaleesi,	
28-02-2013)	
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t31	

@NiallandLuke	Ben	jij	al	19?	Wow,	haha,	die	had	ik	niet	verwacht.	My	bad	:$	Maar	
gezellig!	Ik	en	mijn	vriendin,	met	wie	ik	dus	naar	Londen	-	(@winterwonderboo,	Fuck	
that	ha,	28-02-2013)	

t32	

Ik	dus	naar	de	ap.	Curry	gewurz	is	er	niet.	IEn	ik	ga	aardappels	bakken	en	dus	moet	er	
curry	gewurz.	Maar	ik	dus	bij	de	ap.	...	Geld	vergete!	(@JohnLeeGain,	Johan	Gielen,	25-
02-2013)	

t33	
Ik	dus	naar	Edinburgh	met	een	beetje	stem	en	kom	terug	zonder	stem..	-_-	
(@Anoukiepoekie1,	Anouk,	24-02-2013)	

t34	 En	dan	gaat	Katja	roken!	Ik	dus	naar	bed.	(@NicoOudhof,	Nico	Oudhof,	15-02-2013)	

t35	
Ik	dus	naar	de	brievenbus.	Op	crogs.	Met	sneeuw.	*crogs	weggooien	doet*	
(@Beeldvervuiling,	Beeldvervuiling,	21-01-2013)	

t36	
Ik	dus	naar	bijles	omdat	ik	een	keer	een	rekentoets	verneuk	ok.	(@hartjeisax,	Isa,	09-01-
2013)	

t37	
Ik	was	dus	huissleutel	vergeten	ik	helemaal	hopen	dat	er	iemand	thuis	was	was	het	
helemaal	donker	ik	dus	naar	de	deur	was	die	open	(@Paulienxkus,	Paulien,	09-01-2013)	

t38	
@KiddZayn	naar	only	VIP	en	afgesproken	met	vrienden	en	mn	neef	komt	en	lrn	voor	
pwweek		enzo	jij	dus	naar	duitsland?	;)	(@isi_vw,	is!,	19-10-2013)	

t39	
RT	@evabotermans_:	@JannekeeBx	neem	me	mee.	-	met	papa	is	het	dus	naar	de	lidl,	
jumbo	en	visboer,	niet	'winkelen'	(@JannekeeBx,	Janneke,	19-04-2013)	

t40	
@Sanne_AFCA	@davy_VDB	gezellig	vandaag	met	jullie	dus	naar	de	kerk	(Nouchieeeee,	
Nouch,	13-07-2013)	

t41	
Wij	naar	die	winkel	't	oortje!	Zeggen	ze:	ja	we	mogen	niet	meer	schieten	en	wij	dus	naar	
een	echte	piercing	winkel	kost	het	50	euro!!!	(@caitlinmvx,	Caitlin,	27-12-2013)	

t42	
Wij	dus	naar	Freek	de	Jonge,	vertelt	ie	een	soort,	tja,	kerstverhaal,	gaat	mijn	schoen	
kapot!	De	linker.	(@artbysophia,	Sophia	Anastasia,	23-11-2013)	

t43	
Wij	dus	naar	den	hockey.	#нск	http://sdrv.ms/17NU1Wd		(@DennisGeleyn,	
Dennis~1.EXE,	10-11-2013)	

t44	
@desmetjens	Nog	niet	van	gehoord.	Wij	dus	naar	Deauville	in	Kluisbergen.	Review	
volgt!	(@iOnAsJ,	Jonas	Van	de	Steene,	02-10-2013)	

t45	

K.:	Wij	dus	naar	Praag	met	een	half	dozijn	leden	van	de	leesclub,	sommigen	van	ons	het	
verzamelde	werk	van	Kafka...	http://dlvr.it/3X28F1		(@vlissingen,	Vlissingen,	16-06-
2013)	

t46	
wij	dus	naar	disneyland	parijs.	samen	met	de	zon	die	dus	toch	echt	blijkt	te	bestaan!	
(@lieslefever,	lieslefever,	06-06-2013)	

t47	
@_xomix_	ahaha.	Wij	dus	naar	een	club	waar	ik	niet	van	weet	waar	het	is	ahaha	
(@saarrxo,	Sarahh,	21-05-2013)	

t48	
@RubenVis	Wij	dus	naar	het	Robbenbos	Egmond	wat	@BavinkTheDog	ook	doet,	
wandelbos	waar	honden	los	kunnen	(@alberdine,	alberdina,	02-05-2013)	

t49	 wij	dus	naar	school	,	en	blijkbaar	eerste	uur	vrij	-.-"	(@ninajanmaat,	nina,	26-03-2013)	

t50	
@stationdronten	Wij	dus	naar	de	openmonumentendag	in	amsterdam	(@refjan,	refjan,	
21-03-2013)	

t51	
hahahahaha	wij	dus	naar	de	bios,	film	uitverkocht	nu	bij	jibbe	(@nikitenboschX,	Niki,	16-
02-2013)(@nikitenboschX,	Niki,	16-02-2013)	

t52	
Wauw,	ik	word	wakker	en	weet	mn	code	van	telefoon	niet	meer,	dus	ik	naar	de	buren	
heeft	hannah	me	gelukki	gered	(@Teikex,	Teikex,	29-12-2013)	

t53	 Dus	ik	naar	KFC	(@Badsaarow,	Martijn	Kroll,	25-12-2013)	
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t54	
Dus	ik	naar	d'r	mee	naar	mijn	place,	schatje	we	gaan	los	vandaag.	🎶	(@BramvEijk,	Bram	
van	Eijk,	16-12-2013)	

t55	
@desireeabels	ja	m'n	jurk	was	kapot	dus	ik	naar	de	winkel	hadden	ze	m	gemaakt	nu	is	ie	
WEER	kapot-,-	maar	ik	heb	m	donderdag	nodig	(@fiep_xx,	Fiep,	15-12-2013)	

t56	
Verhaal;	je	weet	tog	als	je	net	van	buiten	kom	je	heb	het	koud	en	je	hebt	honger,dat	
had	ik	dus	net	dus	ik	naar	huis	en	ik	denk	lame	nog	1/2	(@Darnell018O_,	,	10-12-2013)	

t57	 Dus	ik	naar	t-	mobiel	alkmaar	(@RuhsenKavasoglu,	ruhsen,	06-12-2013)	
t58	 Dus	ik	naar	mn	fiets	ligt	er	dit	(@lenymaster,	Johannes	lucas,	02-12-2013)	
t59	 Dus	ik	naar	buiten	ligt	er	deze	brief	(@lenymaster,	Johannes	Lucas,	02-012-2013)	

t60	
Dus	ik	naar	adfo.nl,	en	wat	zie	ik?	Geen	blog.	(Zelfs	het	woord	blog	niet.)	
http://instagram.com/p/hTH8V0l2Gu/	(@punkmedia,	PUNKMEDIA,	29-11-2013)	

t61	
Dus	ik	naar	de	ako,	vragen	of	ze	ook	pakketjes	op	de	post	doen	(gezien	ze	ook	
postzegels,	kaartjes,	enveloppen	etc	etc	verkopen.	(@Elinyaan,	Eline.,	25-11-2013)	

t62	
@Officialrishano	@iiIrshan_xx	haha	ik	kreeg	dattie	me	volgde	dus	ik	naar	ze	profiel	
stond	er	niet	volgt	jou..	(@xNAAOOMMII,	Naomi,	24-11-2013)	

t63	

Hahahaha.		Krijgen	we	rapporten	waar	ik	niks	van	snap,	dus	ik	naar	meneer	Van	
Rheenen.	Blijken	de	rapporten	niet	te	kloppen	#faaal	(@JoelleKusjexx,	Joelle_,	22-11-
2013)	

t64	
Dus	ik	naar	mijn	hyvespagina.	Toch	nog	een	mooi	plaatje	gevonden	van	de	Flaming	Lips	
op	Lowlands.	(@naardemaan,	Nienke	Siegers,	19-11-2013)	

t65	

Ik	zie	dat	het	in	de	ochtend	regent,	dus	ik	blijf	binnen	om	te	wachten.	Zie	ik	dat	het	
droog	is	dus	ik	naar	buiten,	halverwege	regen..	ARG!	(@ClaudiaTreep,	Claudia,	14-11-
2013)	

t66	

Android-update,	terug	naar	fabriekinstellingen,	maakte	geen	fuck	verschil,	
@KPNwebcare.	Dus	ik	naar	die	winkel	van	jullie	in	Den	Haag.	3/999	(@david_kunz,	
David	Kunz,	12-11-2013)	

t67	

De	bel,	dus	ik	naar	beneden	en	denk	van	Dennis	is	vroeg	maar	nee...	gewoon	random	
kinderen	die	voor	mij	gaan	zingen	#SintMaarten	@Djennislol	(@Rutger_Ruiter,	Rutger,	
11-11-2013)	

t68	
Ik	hoor	herrie	beneden,	dus	ik	naar	beneden.	Is	mn	zusje	thuis	cake	aan	het	bakken,	
maar	ze	had	geen	slagroom,	sukkel.	(@_JDBx,	Denise,	06-11-2013)	

t69	

@jojobanjer	Mag	nieuwe	medicatie,	dus	ik	naar	de	apotheek.	Willen	ze	het	eerst	
overleggen	met	longarts.	Dus	heb	nu	nog	niks..	K*tzooi	😒	(@JessicaWalda,	
Jessicawalda,	04-11-2013)	

t70	
Nooit	kende	ik	zijn	muziek	ofzo	dus	ik	naar	YouTube	en	zoek	ik	op	z'n	naam	kon	ik	dus	
geen	1	liedje	vinden	hahaha	(@KarNieForJWZ,	karlijn,	02-11-2013)	

t71	

Lekker	eigenwijs	in	't	#Jeugdjournaal:	'De	buurman	zei:	binnen	blijven,	want	de	boom	
kan	vallen!	Dus	ik	naar	buiten...'	#storm	#darwinawards	(@accabbing,	Christiaan	
Abbing,	28-11-2013)	

t72	

Vandaag	zat	de	wind	goed.	dus	ik	naar	buiten,	de	scheet	van	mijn	leven	gelaten	en	
moete	nu	wat	weten............	2	doden	in	holland	(@MorboAalst,	MorboAalst-Q-Co,	28-
10-2013)	

t73	

@JohnKerstens	@PvdADenBosch	<dus	ze	hadden	gezegt	baan	garantie,	dus	ik	naar	die	
gozer	waar	is	mijn	baan,	zoek	zelf	maar	zie	hij>>>	(@StresNederland,	Marco	Leenders,	
28-11-2013)	
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t74	
Dus	ik	naar	't	Riagg.	Ik	zeg:	Mevrouw,	ik	drink	60	bier	per	dag."	Zij:	Heeft	u	hulp	nodig?	
Ik:	Nee,	dat	kan	ik	zelf	wel.	#kroegpoezie	(@EvaHoeke,	Eva	Hoeke,	27-11-2013)	

t75	
Dus	ik	naar	de	tandarts,	om	8u	smorgens,	in	mijdrecht,	de	maandag	na	ADE...	is	ze	ziek!	
(@otchostefan,	Stefan	Meilof,	20-10-2013)	

t76	
@tasvolverhalen	Ik	vroeg:	lekkere	wijven?	Nee	was	het	antwoord.	Dus	ik	naar	huis.	
(@eijkb,	Bas	van	Eijk,	19-10-2013)	

t77	

vmd	belt	lianne	dat	ze	voor	rietetalentstad	ston	dus	ik	naar	buiten	maar	zag	haar	niet,	
kwam	ze	erachter	dat	ze	voor	blalo	stond	hahahahahah	(@xthirzetelman,	Thirze,	18-10-
2013)	

t78	
Dus	ik	naar	dat	lokaal	zegt	hij	nee	ik	ga	eerst	eten	blabla	loopt	naar	buiten	doet	de	deur	
dicht	en	loopt	weg	(@koekieemonsteer,	Rhowy,	18-10-2013)	

t79	

@AnnemiekAnnen	ja	echt	wel	dus	ik	naar	dat	jongentje	Toe	hij	was	okey	en	ik	heb	die	
ander	eentje	gegeven	ik	zo	ja	zo	voelt	dat	jog	zich	óók	(@NikitaJagt,	xxNikitaxx,	13-10-
2013)	

t80	
Fuuck	was	vergeten	dat	ik	nog	moest	eten,	dus	ik	naar	de	snackbar	is	de	grill	al	uit	dus	
geen	kapsalon	D:	(@NiinoD,	Nino	Dijkstra,	11-10-2013)	

t81	
Het	regent	fockin'	hard	dus	ik	naar	binnen	bij	#halte24.	Nee	hoor,	word	weer	vriendelijk	
naar	buiten	getransporteerd.	Moet	maar	wat	kopen.	(@MoucheMars,	M.,	11-10-2013)	

t82	

Toenstraks	olc	uurtje,	want	ik	mag	dus	niet	de	AK	les	in.	Carlo	appte	me,	dus	ik	naar	
buiten,	de	hele	klas	zwaaien,	polygardes	lieten	me	1/2	(@ikbenchelseax,	Chelsea,	09-10-
2013)	

t83	

@BabyBenzz	omg	ging	ik	naar	de	bartsmit	lag	pokemon	x	en	y	in	de	schappen..	dus	ik	
naar	de	kassa	zegt	ze	nee	deze	verkopen	we	pas	zaterdag	(@MrBornThisWay,	Jim,	09-
10-2013)	

t84	
Dus	ik	naar	de	website	keugmegkuitvaagtzogg.nl;	blijkt	ie	helemaal	niet	te	bestaan!	
#irritantereclames	(@ReizeDeGraaf,	Reitze	de	Graaf,	02-10-2013)	

t85	
hoor	je	opeens	gebrul	en	gebeuk	,	dus	ik	naar	buiten	:	ergerde	willem	zich	dood	aan	het	
rotte	kozijn	,	moest	eruit	^^	(@xsterrebrans,	Sterre,	01-10-2013)	

t86	
iemand	zei	op	school	er	is	ruzie	buiten	dus	ik	naar	buiten.	scholden	ze	elkaar	alleen	
maar	uit	-____-	nounou	wat	een	ruzie	(@KimmStapper,	kimm	x,	30-09-2013)	

t87	
@Sangeethaypl	Ja	ik	zat	op	twitter	en	ineens	'officialdioni	vindt	je	foto	leuk'	dus	ik	naar	
insta.	Volgt	hij	me	ook	nog	(@kutbrownie,	,	25-09-2013)	

t88	

@QueenDemDem	ik	moest	echt	heeeel	nodig	naar	de	wc	toe.	maar	dat	ging	niet	want	
dat	ding	was	rond	aan	het	draaien.	dus	ik	naar	mn	ouders	+	(@asdfghjustice,	Lian,	22-
09-2013)	

t89	
ik	ben	echt	zon	ezel	he,	ik	dacht	dat	ik	van	7	tot	8	moest	trainen	dus	ik	naar	het	
zwembad	[1/2]	(@jim_mesmann,	jim	mesman,	19-09-2013)	

t90	

@DanielN_030	het	was	pittig..	hij	stribbelde	tegen	dus	ik	naar	de	aldi	sterk	schilders	
tape	gekocht	en	hem	vast	gebonden..	wat	een	knappert.	(@damian_NN,	damian	(NN),	
18-09-2013)	

t91	
okeoke,	nu	ga	ik	mijn	bartsmit	verhaal	vertellen.	Ik	was	dus	zo	blij	dat	ie	weer	open	was,	
dus	ik	naar	binnen	als	een	gek	en	rende	de	(@fxcusonari_,	alice,	17-09-2013)	

t92	
veter	gebroken	..	dus	ik	naar	dat	winkeltje	omdat	ik	perse	roze	wilde	^^	(@LotteLouise_,	
Lotte,	15-09-2013)	

t93	
Ik	dacht	het	is	al	10	uur	ofzo,	dus	ik	naar	bed.	Blijkt	het	pas	kwart	voor	9	te	zijn	
(@Annekeee_,	Anneke,	10-09-2013)	
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t94	

Lig	ik	bijna	te	slapen	word	ik	wakker	gemaakt	door	achterbuurmeisje	en	zegt	ze	Danny	
kom	kippenpootjes	eten	haha	dus	ik	naar	onder	eten	haha	(@DN_045,	Danny,	09-09-
2013)	

t95	
Ik	naar	snackbar,	bestel	milkshake	vergeten	ze	hem	bijna.	dus	ik	naar	huis,	milkshake	
helemaal	kapot	:c	(@baeshell,	marit,	08-09-2013)	

t96	
wow,	voelt	me	oog	heel	zwaar	&	dik,	dus	ik	naar	de	spiegel,	is	tie	heel	dik,	donker	&	kan	
me	oog	maar	voor	de	helft	open	:0	(@Demixloveex,	Demi,	07-09-2014)	

t97	

@RunningMarcel	wij	hadden	heel	veel	kortingsbonnen	van	de	McD	en	heel	veel	trek,	
hormonen	spelen	bij	mij	op,	dus	ik	naar	nieuwe	mcdrive	:-)	(@WendySolar1971,	
Wendysolar1971,	06-09-2013)	

t98	
*	en	kijkt	ie	me	zo	aan,	dus	ik	naar	'm	toe	&	kriebelen	bij	z'n	buik,	wst	een	schatje	is	t	
ook!	<3	(@XDAPHII_,	Daphne.,	03-09-2013)	

t99	

@IkHeetJob_	haha	jaa	maar	kijk	me	moeder	zegt	je	mag	op	16e	tattoo	dus	ik	doorzeike	
zegt	ze	ja	ga	maar	naar	je	vader	dus	ik	naar	me	pa	1/2	(@Just_Nigg,	nigelvdw,	01-09-
2013)	

t100	
Ik	ben	echt	dom,	mn	internet	deed	t	niet	meer	dus	ik	naar	t-mobile,	die	man	zet	mn	tel	
uit	en	aan	en	alles	deed	t	gwn	weer	-_-	(@xshannonc,	Flawless	Diamond.,	3108-2013)	

t101	
Ik	had	zo'n	trek	in	bitterballen,	dus	ik	naar	de	winkel	en	nu	lekker	smullen	;-P	
(@lellielady,	Melanie	Maria,	31-08-2013)	

t102	

Dus	ik	naar	de	kapper	die	7	dagen	per	week	geopend	is	'ja	maar	ze	is	nu	op	vakantie.'	
Haal	dan	ff	die	belachelijke	spandoeken	buiten	weg!	(@Sanneke89,	Sanneke,	31-08-
2013)	

t103	
Dus	moest	ik	hem	opsturen.	maar	toevallig	stond	de	lui	van	SmartCare	buiten.	Dus	ik	
naar	hen	toe	met	het	verhaal		[2]	(@LottieLottee,	Lotte,	30-08-2013)	

t104	
@RutgerGM	Juni	94	Liam	voor	1ste	keer	op	frontpage	van	NME	en	was	'Supersonic'	op	
MTV,	dus	ik	naar	London	...	(@MusicTheDope,	Music	Is	The	Dope!,	30-08-2013)	

t105	 Mama	vergeten	eieren	te	halen	dus	ik	naar	de	winkel...	(@liedje92,	Lianne,	29-08-2013)	

t106	
haha	belt	me	vader,	jaa	je	kunt	stick	uit	komen	kiezen	dus	ik	naar	hockeyclub	en	nieuwe	
stick	uitgezocht	(((:	echt	kei	fijn	(@ginasmit_,	Ginaaa,	26-08-2013)	

t107	
Ik	liep	laatst	over	de	haven	en	dacht	"hé	een	klein	cafe"	dus	ik	naar	binnen,	zonder	
portemonee,	want	die	lag	thuis	3-	(@Friezerik,	Diekalemetdiebril,	26-08-2013)	

t108	
Word	ik	walker,	denkik	dat	het	7	uur	is,	dus	ik	naar	beneden	,	is	het	pas	kwart	over	6...	
(@X_lynnie_X,	lynn,	25-08-2013)	

t109	

OMG!	er	zaten	2	spinnen	in	me	kamer	probeer	ik	er	een	te	vangen	valt	i	op	me	bed	dus	
ik	naar	me	vader:	pap	er	zitten	2	spinnen	in	me	1/2	(@rxsannem,	Rossanne,	25-08-
2013)	

t110	

Ja	hoor.	Kan	vanaf	vandaag	mn	abonnement	verlengen	dus	ik	naar	#telfort..	Zeggen	ze	
dat	het	vanaf	morgen	kan..	Helemaal	voor	niks	naar	db..	(@xLindaa,	Laindey,	24-08-
2013)	

t111	
@maikatje	ja	ikke	wel.	Eltjo	gaat	ff	naar	jefrey	dus	ik	naar	pa	en	ma	(@Kealima,	Cella,	
24-08-2013)	

t112	
@Safeje	K2	kwam	helemaal	verbaasd	het	vertellen.	Dus	ik	naar	dr	toe	om	te	zeggen	dat	
ze	m	moet	gaan	pakken	want	dat	we	zoiets	niet	doen...	(@troetje,	Wendy,	20-08-2013)	

t113	
Jatoch	wordt	me	bed	uitgehaald	omdat	er	bouwvakkers	moeten	werken	dus	ik	naar	me	
andere	huis,	band	lek	gaat	heg	kk	hard	regenen	(@puuck_xo,	Puck,	18-08-2013)	
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t114	
Dicht	dus	ik	naar	kennis	toe.	Heee	de	deur	viel	dicht	mag	de	sleutel	:$	(a)	haatmnleven.	
Spookhuis	'	@Jennaaxx1	(2/2)	(@servischmeisjex,	oh,	okay.,	16-08-2013)	

t115	

@twinsmomJuul	en	ik	dacht:	ik	ga	hun	haartjes	niet	zelf	knippen	want	anders	komen	ze	
op	ideeën.	Dus	ik	naar	de	kapper...	#peuters	(@MartineGrafisch,	Martine	van	de	Velde,	
07-08-2013)	

t116	

Krijg	een	spannend	mailtje	binnen.	U	heeft	een	prijs	gewonnen	in	de	postcode	loterij.....	
Dus	ik	naar	de	website....	http://fb.me/2HlsMCV48	(@IngridWildschut,	Ingrid	Wildschut,	
05-08-2013)	

t117	
Hahahah	zegt	Arend;	er	is	wat	met	de	keuken!!	Dus	ik	naar	beneden,	is	er	niks.	Kom	ik	
boven	zegt	Arend:	die	tafel...	Is	van	eikenhout!!	(@xHilse,	Hilse,	05-08-2013)	

t118	
Ik	dacht	om	half	7	dat	k	ging	eten	dus	ik	naar	huis,	nu	nog	niet	gegeten	:o	hongerr	:(	
(@Kusje_Isabella,	,	03-08-2013)	

t119	
@meheartsyou	omg	jij	ook	al	:/	ik	net	ook..	dus	ik	naar	de	keuken..	ssta	lekker	bij	die	
bak	:/	is	er	geen	water	lol	(@yeoboseyo,	Mariska	Deirdre,	01-08-2013)	

t120	

Dus	ik	naar	het	zwembad	voor	het	eerst	in	een	lange	tijd,	is	het	zwembad	dicht!	Toen	
maar	met	een	Milkareep	en	CSI	op	de	bank.	Ook	prettig.	(@Stamster,	Margo,	29-07-
2013)	

t121	

Duizelig,	hoofdpijn,	moe,	stekende	pijn;	dus	ik	naar	de	huisarts.	Conclusie:	"er	is	teveel	
zuurstof	in	je	bloed,	koop	maar	een	agenda."	Wat.	(@lisannerietman,	LISANNE,	29-07-
2013)	

t122	

@aicirtap	@FakePlasticRuby	dus	ik	naar	shoreditch!	heb	er	langer	met	de	tube	over	
gedaan	dan	te	voet!	ook	whitechapel	durf	ik	ook	afstappen	(@kim_misizk,	kim_misizk,	
29-07-2013)	

t123	
Dus	ik	naar	Brandy	melville.	Alles	one	size?	Oké	tot	nooit!	(@Sanneke89,	Sanneke,	26-
07-2013)	

t124	
o	my	god	het	is	noodweer	dus	ik	naar	m'n	kamer	is	alles	nat	...	M'n	hele	bed	
(@antwaaan,	antwan,	25-07,2013)	

t125	
@Mila_Liu	mn	moeder	moeat	naar	benedn	dus	ik	naar	boven	(@dolansgarrix,	joy,	24-
07-2013)	

t126	

@xMerlijnx_	jonge	ik	heb	nieuwe	hartattack	gehad	ik	kreeg	hem	niet	meer	uit	dus	ik	
naar	me	broer	en	die	heeft	uitgezet	via	de	computer.	(@boverbeeek,	bo	28	W,	23-07-
2013)	

t127	
zegt	me	moeder	kom	gezellig	buiten	zitten?	dus	ik	naar	buiten	zitten	ze	hier	met	ze	alle	
op	de	ipad	dan	ik	ook	maar	ehh...	(@nielsgrotebeer,	nielsiee,	22-07-2013)	

t128	
@_gioiacamarda	dus	ik	naar	beneden	in	m'n	pyjama	om	een	windmolen	te	gaan	vragen	
(@CarmenSophiaE,	Carmen	Sophia,	21-07-2013)	

t129	
Mama	naar	bed	dus	ik	naar	papa's	huis,	lekker	even	thee	drinken	en	tv	kijken!	
#greentea	#goodnight	(@Brechjex,	Brechje.,	19-07-2013)	

t130	

Oké	dan,	belt	er	iemand	om	freaking	kwart	voor	1	's	nachts	aan.	Dus	ik	naar	beneden	
staat	er	niemand?	en	mijn	zus	zag	ook	al	niemand...?	(@MakeMelisCount,	24-06-2014		
13-06-2015,	17-07-2013)	

t131	
@KissNinax	alles	met	zwemmen	opgemaakt	'''	dus	ik	naar	jou	1	uurxx	
(@veravanhelden1,	vera.,	11-07-2013)	

t132	
RT	@feeclarinda:	@xirisxj	jaaaaa!!!!	Was	je	eruit	gezet	:o	-	ja	mocht	niet	meer	blijven	
dus	ik	naar	andere	school,	mocht	ook	niet	dusja:c	(@xirisxj,	iris,	09-07-2013)	
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t133	

Haha	ik	hoorde	een	beest	ofzo	dus	ik	naar	beneden	,	.vader	gehaald	hij	helemaal	bang	
moest	mijn	moeder	gaan	kijken	bleek	dat	er	niks	zat....	(@Debbiekusx,	Debbie,	08-07-
2013)	

t134	
Jaa	godver,	zn	onder	lijfje	was	nat,	dus	ik	naar	de	sloot,	liggen	daar	rood	witte	haren.	
(@CindyJumelet_,	02-07-2013)	

t135	

@NS_online	accepteerde..	Dus	ik	naar	balie	om	om	te	wisselen	naar	non	reductie	dus	
100%,	kan	ik	niet	pinnen..	Ik	geld	opnemen	(@AFCA_Enjoyer,	Jasper	Stuyvenberg,	01-
07-2013)	

t136	
@GGijs	ehm	ik	heb	gebelt	naar	school	en	toen	zeiden	ze	van	ja	zo	snel	mogelijk	
inleveren	dus	ik	naar	school	en	ja	toen	stond	kiggen	daar	(@SIILXO,	Sil,	01-07-2013)	

t137	

En	ze	hadden	een	fout	gemaakt	ik	stond	per	ongeluk	onvoldoende	op	gym	dus	ik	naar	
Maurits	en	toen	werd	t	veranderd	naar	een	voldoende	(@Annickjordense_,	Annick	
Jordense,	01-07-2013)	

t138	

Dus	mijn	zusje	wilt	Just	Dance	op	m'n	kamer	doen,	dus	ik	naar	beneden.	Komt	ze	na	3	
minuten	weer	naar	beneden	en	gaat	weer	wat	anders	doen..	(@Tjirsaax,	Tjirsa,	30-06-
2013)	

t139	
@katie14200	zal	ik	naar	jou	komen	jij	bent	dichter	bij	dus	ik	naar	jou??	Hoe	laat??	
(@Saar441,Saar,30-06-2013)	

t140	

@Garwien	@henkdekikkerr	ja	ik	wou	inloggen	via	laptop	maar	ww	was	verkeerd	dus	ik	
naar	ww	vergeten	en	uiteindelijk	kwam	ik	op	@puckvermeulen	(@Puckjager,	Puch,	30-
06-2013)	

t141	
Sophietje	ging	naar	buiten,	ik	zat	achter	de	pc.	Het	duurde	wel	lang	en	ik	zag	haar	niet.	
Dus	ik	naar	buiten	en...	http://fb.me/1vyh2HiOG	(@femke98,	femke98,	29-06-2013)	

t142	
Dus	ik	naar	Hoofddorp	toe..	MAAR	NEE	DE	LIJERS	MOETEN	STAKEN	EN	GEEN	
PAKKETTEN	BRENGEN	#postnl	(@i_JamieLee,	Jamie	Lee,	27-06-2013)	

t143	

Vanavond	gezellig	bij	@ltcvathorst.	Tot	puberzoon	belt,	heeft	me	nodig.	Voor	
natuurkunde	Toetsweek.	Dus	ik	naar	huis	en	help	hem	#proudmomma	
(@YvetteLuikinga,	Yvette,	26-06-2013)	

t144	

Auto	geef	een	storing	aan	dus	ik	naar	de	plaatselijke	garagist	.	Efkes	aan	de	pc	hangen	
meneer	.	Ohh	ti's	niks	,	rap	resetten	en	ok	.	1/2	(@GetteHolemans,	Gert	Holemans,25-
06-2013)	

t145	
Dus	ik	naar	me	vader	2	straten	verderop,	me	moeder	bellen	enz	(@MelissaxxSwaggy,	
MeLissA!,	25-06-2013)	

t146	
dus	ik	naar	de	deur:	hoi,	er	is	niemand	thuis.	doe	de	deur	weer	dicht	(2/2)	
(@loisderooij91,	lois,	24-06-2013)	

t147	

“@ShutUpAndListn:	“@_iamElla_:	Gaatje	boven	in	mijn	oor	laten	zetten	
😊”😎💭badass”	dus	ik	naar	zo'n	winkel	zijn	ze	dicht	😭(@Ssalmonella_,	je	hebt,	23-
06,2013)	

t148	
Dus	ik	naar	de	winkel.		Ik	informeren	over	vervangen	van	het	schermpje,	of	een	nieuw	
toestel.	(Sjonnie6,	John,	23-06-2013)	

t149	
@ikbenkoray_	ja	jonge	ik	was	7	dus	ik	naar	afg	en	me	neef	liet	het	me	zien	ik	was	nog	
gevallen	XD	(@FRHDARCHD,	Mishima	Zaibatsu,	19-06-2013)	

t150	

Dacht:	het	wordt	30	graden,	dus	ik	naar	buiten	in	T-shirt.	In	Den	Haag	is	het	16	graden;	
word	bijna	uit	m'n	shirt	geblazen	door	de	wind	#bah	(@Hannesz1956,	Hannesz,	19-06-
2013)	
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t151	

Dus	ik	naar	de	site	van	#postnl	vul	keurig	de	"niet	thuis	code"	in	en	voilà!!	Daar	staan	
keurig	al	mijn	naw	gegevens,	let	wel	hè	allemaal!!!	(@voordemarco,	Marco	ter	Voorde,	
18-06-2013)	

t152	

Dus	ik	naar	de	bakkermeisjes	van	#AlbertHeijn:	Waar	ligt	jullie	lactosevrij	brood?	
Lactose?	Nooit	van	gehoord.	Nee,	dat	brood	hadden	ze	niet	(@Kleefsstra,	Sandra	
Kleefstra,	14-06-2013)	

t153	
Naar	fietsemaaker	willen	ze	hem	pas	morgen	maken	dus	ik	naar	andere	en	daar	was	het	
gelukkig	wel	gelukt	en	toen	was	het	al	half	vier	(@MatsiboyTM,	Mats,	13-06-2013)	

t154	
Hoi	hoe	gaat	het	nu	met	mij	goed	ik	was	net	op	het	dorpsplein	en	er	was	niemand	dus	ik	
naar	harm	en	toen	zij	harm	ik	ga	niet	want	het	regend	(@JoArts58,	Job	arts,	13-06-2013)	

t155	

@demoslager	ik	vond	het	een	heel	mooi	stukje	vlees!	Dus	ik	naar	de	keurslager	die	weet	
niet	wat	het	is	en	de	andere	slager	noemt	het	ezeltje	(@bruintje37,	Jan	de	Bruin,	12-06-
2013)	

t156	

Ik	had	uit	school	rijles	en	daarna	gelijk	werken,	dus	mn	fiets	stond	nog	op	school.	Dus	ik	
naar	de	bus	om	naar	huis	te	gaan	gaat	ie	pas	om	8	(@Lauraaa,vdk,	Laura	van	der	Knaap,	
11-06-2016)	

t157	
RT"@Rickvanweers:	Dus	ik	naar	delft	om	me	nederlands	te	halen	is	die	school	dicht	
(@Rickvanweers,	Rick,	11-06-2013)	

t158	
Dus	ik	naar	de	buurman.	Want	we	zijn	op	tv.	Ofzo.	Met	nieuwe	afleveringen	
#ikmisweereenhype	(@marcelmetrug,	Marcel,	09-06-2013)	

t159	

k	lees	in	de	127e	biografie	van	John	F.	Kennedy	dat	hij	een	oogje	had	op	Oliva	de	
Havilland.	Dus	ik	naar	Wikipedia.	DIE	LEEFT	DUS	NOG!	(@Baspaternotte,	Bas	Paternotte,	
08-06-2013)	

t160	
ik	wil	ik	gaan	slapen	gaaat	onze	kat	mouwen,	terwijl	die	echt	nooit	mouwt,	dus	ik	naar	
beneden,	wil	die	alleen	maar	aandacht!!	:(	(@x_kim_x14,	Kim,	05-06-2013)	

t161	

@denh1996	@Walter_T_B		Wtf	ik	net	heen	gaan	had		geen	zin	vergeet	ik	mijn	shirt	dus	
ik	naar	huis	maar	nu	geen	zin	dus	nu	maar	vervelen	thuis	(@folkertrenkema,	folkert,	05-
06-2013)	

t162	

Dus	ik	naar	de	site	van	het	@watersportNL	waar	ik	met	mijn	lidnummer	kan	inloggen...	
De	rest	wordt	een	column	denk	ik	@Zeilen_magazine	(@JetIdskes,	Jet	Idskes,	01-06-
2013)	

t163	

Mam:MILOU	!!!!	Ik	helemaal	geschrokken	denk	dat	er	wat	aan	de	hand	is	dus	ik	naar	
boven	zegt	ze:wat	heb	je	je	kamer	onwijs	mooi	opgeruimd!!	(@lifeof_milou,	MILOU	OP	
TEN	BERG,	01-06-2013)	

t164	
In	Polen	noemen	ze	"Sacramentsdag"	Corpus	Cristi.	Iedereen	vrij	morgen.	Dus	ik	naar	
het	strand	in	Sopot.	(@GertCarillon,	Gert	Oldenbeuving,	29-05-2013)	

t165	
@_Aldo_Raine_	ik	vroeg	me	af	wat	dat	betekende,	irritant.	Dus	ik	naar	google,	en	ook	ff	
afbeeldingen.	Niet	Doen!;)	(@joost_josti,	Joost,	28-05-2013)	

t166	

ik	hoorde	het	tuinhekje	opengaan	dus	ik	naar	buiten	ik	zie	niks	loop	met	me	ma	naar	
beneden	heeft	de	buurman	me	zusje	der	slippers	gebracht	(@svenniebooy,	SvB,	28-05-
2013)	

t167	
Haha	lelijk	zei	broer	Mando	je	ben	wijk	dus	ik	naar	wijk	was	ie	net	paar	min	geleden	weg	
gegaan	dus	nu	naar	Assepot	(@Queenlariva,	Sequira,	27-05-2013)	

t168	
Met	rekenen	ben	ik	klaar	komt	die	vent	maar	niet,	dus	ik	naar	hem	toe	zie	ik	iederee		
een	ander	rekenexamen	maken	dan	mij	(@BSFRLCHS,	BF,	27-05-2013)	
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t169	
Benede	is	de	tv	bezet	met	voetbal	op	Dus	ik	naar	boven	een	matras	naar	zolder	gesleept	
en	daar	voor	de	tv	gaan	liggen	(@SuperNoortje_X,	Noortje,	25-05-2013)	

t170	

3	weken	geleden	viel	mn	telefoon	kapot	dus	ik	naar	vodafone	aangezien	ik	nog	steeds	
geen	bericht	had	ben	ik	vandaag	maar	langs	gegaan..(1/2)	(@Sannex,	SANNE,	24-05-
2013)	

t171	
Dus	ik	was	klaar	met	school	kijk	ik	in	me	jas	is	me	portomonnee	weg	had	13	euro	in	me	
porto	dus	ik	naar	me	directeur	hy	gaat	kijken	bij	1/2	(@Lukas_Lamar,	,	21-05-2013)	

t172	
me	pa	zegt	"	nick	moet	je	dit	zien	"	dus	ik	naar	hem	toe..	gooit	hij	een	nep	spin	tegen	me	
kaak..	nouuu	ik	flippen	teering	#inshock	(@ZegMaarNick_,	nick,	20-05-2013)	

t173	

Wa	schriken	vrijdag	Ik	had	last	van	me	nek	En	daarna	kon	ik	hem	nii	meer	bewegen	Dus	
ik	naar	de	dokter	Blijkt	een	spier	in	me	nek	gescheurd.	(Wendytje2001,	Wendy,	20-05-
2013)	

t174	
@BaudienZijlstra	vroeg	opstaan	op	je	vrije	dag	:D	ik	zie	dat	je	een	stuk	'achter'	de	start	
woont,	dus	ik	naar	jou	is	indd	lastiger...	(@acropia,	Jan,	18-05-2013)	

t175	
Website	DA	heeft	mooie	aanbieding,	dus	ik	naar	de	winkel.	Krijg	ik	geen	korting,	want	
het	is	geen	DA.	Al	jaren	niet	meer.	#suf	(@AglaiaBouma,	Aglaia	Bouma,	17-05-2017)	

t176	
Nog	niet	geslapen!letterlijk	dus	ik	naar	beneden	mam	mag	ik	apsperintje	ja	hoor	nee	
moet	eerst	eten	en	en	drinken	voel	me	gelijk	beter	echt!	(@larisssaxx,	16-05-2013)	

t177	
@___noaaa		ja	ik	stond	op	de	loopband	en	ik	voelde	het	aan	komen	dus	ik	naar	die	wc		
(@kusdaniex,	danie,	15-05-2013)	

t178	
Moeder	whapt	dat	we	gaan	eten	dus	ik	naar	beneden	zegt	ze;	tis	nog	lang	niet	klaar	
hoor	-_-	(@ralfvanderveldt,	Ralf	van	der	Veldt,	15-05-2013)	

t179	

@FRFC1908	...	dus	ik	naar	de	EHBO.	Zeiden	ze	dat	ik	maar	naar	het	nieuwe	Maasstad	
moest	lopen	met	een	derde	graads	brandwond.	#NoordKorea	(@Ayrton5314,	Sjaak,	13-
05-2013)	

t180	
was	k	om	8	uur	weer	thuis	van	eten	met	yo,	wou	k	wat	uitprinten	voor	school	is	printer	
stuk..	dus	ik	naar	papa	en	daar	printen..	(@MijnNaamIsIlse,	12-05-2013)	

t181	

Dus	ik	naar	me	fiets	in	dupio	want	het	was	een	koopje	hoor.	Na	ruzie	en	trammelant	
laat	je	het	gaan	zoals	een	echte	Vagant.	Met	2x50	hebbes.	(@kneistonie,	Anton-
VDRepe,	09-05-2013)	

t182	

Net	wakker	gemaakt	worden	door	chanel,	ik	hoorde	haar	heel	raar	miauwen	dus	ik	naar	
beneden,	wil	ze	naar	buiten	!	#enbedankt	nu	weer	slapen	(@xxannamarie93,	
annamarie,	08-05-2013)	

t183	
Ook	Galatasaray	samiyon	,	dus	ik	naar	broodje	Donner	bij	de	Turk	(@joostbastia,	Jost	
Versloot,	05-05-2013)	

t184	
@atzedijkstra	dus	ik	naar	de	andere	kant	v	het	perron	in	de	trein	stappen.	En	daar	ook	
weer	10	min	gewacht	(@PhilipGian,	Philip	Gian,	05-05-2013)	

t185	
@iiLOVEYOUW_	@hartjexengie	maar	jij	gat	ook	naar	de	hel	dus	ik	naar	de	hemel	
(@Don1407,	Donny,04-05-2013)	

t186	
Mn	hoofd	zei;	"kijk	es	op	stal"	dus	ik	naar	stal..	Heeft	mn	topper	een	veulentje!	en	wat	
voor	één!	Wat	één		mooierd	#suuuuuperBlij	(@patriciavdmolen,	Patriciaa,	03-05-2013)	

t187	

In	Overveen,	in	klein	centraal	moest	ik	naar	de	wc.	Was	bezet	dus	ik	naar	de	vrouwen	
wc.	Kom	ik	buiten	staat	er	een	vrouw	buiten	te	wachten.	(@LwddctsSndsstm,	Dillan	
(L.A.S.S),	03-05-2013)	
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t188	

@semnoahx		mama	zei	dat	ik	moest	trainen	dus	ik	was	naar	galecop	maar	der	was	
niemand	dus	ik	naar	huis	en	toen	fietste	ik	langs	je	huis	haha	(@Gekkindjeex,	Daniquee.,	
02-05-2013)	

t189	

Oke	ik	hoorde	in	mn	kamer	dat	mn	vader	boorde	beneden...	Dus	ik	naar	boven	en	
keihard	meezingen	met	muziek,	blijkt	opeens	een	rare	man	(@MartijnFrancis,	Martijn,	
02-05-2013)	

t190	
ben	ik	net	boven	roept	jasper	ingeeee	kom	is!	dus	ik	naar	beneden	staat	hij	daar	en	zegt	
hij	;	ingee	in	vind	jou	lieff!	(@ingeee7,	inge,	01-05-2017)	

t191	
Dus	ik	naar	boven.	Gaat	de	"uitkafferaar"	huilen	(waarom	weet	ik	ook	niet)	dus	ik	ga	het	
goed	maken	is	alles	mijn	schuld	en	doe	ik	zo	raar.	(@Blond_Renee,	Renee,	30-04-2013)	

t192	 Me	ouders	naar	Utrecht	dus	Ik	naar	Leerdam	:D	(@Ufopiloot187,.,	30-04-2013)	

t193	
Dus	ik	naar	het	weblog	van	Sas	toe	en	zeg	aldaar,	Mooie	woorden!	Hop,	en	wegwezen	
maar	weer.	(Renesmurf,	ReneSmurf,	29-04-2013)	

t194	

Ging	iPhone	hoesje	kijken	dus	deed	hem	erom	krijg	ik	dat	hoesje	er	niet	meer	vanaf	:|	
dus	ik	naar	die	man	en	die	krijgt	hem	er	zo	af	:$$$	(KOEKKIIMONSTORXO,	BIRGIT,	29-04-
2013)	

t195	 Ja	ey,	volgend	jaar	wil	ik	dus	ik	naar	rebirth	(@HierisIriss,	Iris.,	28-04-2013)	

t196	
Was	gezegt	dat	t	nuet	doorging	dus	ik	naar	huis	en	dan	anderhalf	uur	later	weer:	ja	
mensen	het	gaat	door	!Echt	hea	wat	een	autisten!	(@wh_1999,	Wouter,	26-04,2013)	

t197	
@cassIneedyou	(c)	dat	ik	foto	moest	maken	bij	ziekenhuis	dus	ik	naar	ziekenhuis	..	niks	
gebroken	:)	maar	het	doet	super	pijn	en	ik	moet	(c)	(@samcandykisses,	,	26-04-2013)	

t198	
De	deurbel	ging	weetjewel	dus	ik	naar	beneden	hij	gaf	me	nog	geen	5	seconde	doet	ie	
weer	aanbellen	echt	gek	(@jordi836,	Jordi	de	Bruin,	26-04-2013)	

t199	
Dus	ik	naar	de	kiosk	naast	pkantoor.	'Nee	daar	doen	we	niks	mee'	Ik:	ja	Hallo	laat	me	
niet	van	hey	kastje	naar	de	muur	sturen	2/3	(@Ijjlong,	Jochem	de	Jong,	24-03-2013)	

t200	
Dus	ik	naar	ah	me		neef	wou	sigaretten	kopen	mag	niet	want	ik	ben	13	-,-	(@ZEMBOO_,	
Zemir,	23-04-2013)	

t201	
@GuyMacGillavryy	geen	idee	me	moeder	zegt:	mike!	naar	beneden	komen.	dus	ik	naar	
beneden	en	ze	janken	allebij	haha	(@mike_gvvv,	Mike,	23-04-2013)	

t202	
@LauraKreugerr	gister	had	ik	al	pijn	aan	mn	knie,	vanochtend	was	het	heel	veel	erger	
dus	ik	naar	de	dokter,	mag	2	weken	niet	trainen	):	(@Simoontjee,	Simone,	23-04-2013)	

t203	
Vandaag	eindelijk	niet	meer	zo	ziek.	Maar	werd	met	pijn	in	me	bek	wakker.	Dus	ik	naar	
de	tandarts.	kies	getroken,morgen	naar	kaakchirurg....	(@M_iikeee,	Mike!!,	22-04-2013)	

t204	
@Naaoomii_x	en	weet	je	lopp	ik	naar	me	kluis	legt	er	boven	op	die	kluisjes	een	bos	met	
sluitels	dus	ik	naar	de	receptie	maar	niet	van	jou	(@Weenndyy_x,	Wendyy,	22-04-2013)	

t205	
dacht	ik	dat	ik	buitengym	had	dus	ik	naar	geinoord	was	ik	daar	bleek	dat	ik	binnengym	
had	moest	ik	weer	terug	naar	school	met	@jessiexloves	(@Kimgodee,	Kom,	22-04-2013)	

t206	
dus	ik	naar	me	moeder	en	ik	zeg	me	zusje	wou	voor	die	koffer	€20	euro	me	moeder	zegt	
ja	geef	mij	€15	euro	en	ik	regel	het	wel	voor	je	(@Abdul4111998,	Abdul,	21-04-2013)	

t207	
Me	hond	is	vervelend,	wilt	ze	naar	buiten	dus	ik	naar	buiten	met	der	doet	ze	niks	en	wilt	
ze	als	we	thuis	zijn	toch	eten/koekje..	?!?	(@marliesbakker_,	Marlies,	19-04-2013)	

t208	
Goedemorgen,	de	vogels	fluiten,	dus	ik	naar	buiten,	have	a	nice	day	;-))	(@Theo211217,	
Theo,	18-04-2013)	

t209	

Dus	ik	naar	apotheek,	mn	recept.ophalen.	half	uur	gewacht,	zegt	dat	mens:	ja	sorry	ik	
moet	t	recept	bestellen	dan	heb	ik	t	morgen..	-______-	(@Gwenwielenga,	Gwen,	17-04-
2013)	



 45 

t210	
@xensubolsillo	@roossaliee	ik	weet	niet	of	het	lukt.	je	had	creditcard	nodig,	dus	ik	naar	
huis.	is	het	evenement	offline?	(@evakagenaar,	evakagenaar,	17-04-2013)	

t211	
iedereen	zingen	dus	ik	naar	binnen	wat	staat	daar	EEN	ONE	DIRECTION	TAART	<3__<3	
en	ik	kreeg	liams	hoofd	:D	(2/2)	(@mynameisRobinx,	Robin.,	15-04-2013)	

t212	
@JesseVanBerkum:	@_zwieber	@GewoonUlbe_	maar	ik	dacht	googlevertalen	is	kk	nep	
dus	ik	naar	vertalen.nu	staat	er	(@dyllie98,	Dylan,	15-04-2013)	

t213	

hun	geloof!	Dus	ik	melinn	heel	snel	appen	dat	ze	op	moest	passen	en	deur	niet	open	
moest	doen!	Melinn	helemaal	bang,	dus	ik	naar	der	toe	(@xkusjedebbie,	Debbieeee,	
14-04-2013)	

t214	

Gister	ook	he	na	kerkdienst	moest	ik	fk	nodig	naar	wc	en	we	moesten	op	schietenn	en	
er	zat	al	iemand	op	meisjes	wc	dus	ik	naar	jongens	(1/2)	(@mareschakerx,	Marexxx,	13-
04-2013)	

t215	
omg,	moeder	naar	frankrijk	en	me	vader	dus	vanavond	naar	denemarken,	dus	ik	naar	
me	neefjes..	en	daar	slapen	.	denk..	(@xkusje_cayleyx,	cayley,	12-04-2013)	

t216	

Gisteravond	om	half	12,	ik	word	wakker	en	denk	shit	ik	heb	me	super	erg	verslapen	dus	
ik	naar	beneden,	gaan	mn	ouders	me	heel	hard	uitlachen	(@RenatePool,	Renate,	08-04-
2013)	

t217	

Eerste	wat	me	vader	doet	als	ik	thuis	kom	'he	philip	kom	naar	achtertuin'	dus	ik	naar	
achter	tuin	bam	word	helemaal	nat	gespoten	door	hem	--	(@PhilipCorn,	PhilipCornelius,	
08-04-2013)	

t218	
@isaaxlotte	omg	ik	ha	gedroomd	dat	n&s	hier	kwamen	optreden	maar	het	as	16+	en	ik	
ben	15	dus	ik	naar	die	mensen	toe	en	vragen	(@xLotteScholten,	Lotte,	06-04-2013)	

t219	 Dus	ik	naar	kring	toe	was	chiel	er	niet	eens	:(	(@Merlijne_,	PotterHead,	04-04-2013)	
t220	 @hendriena10	dus	ik	naar	de	burej	(@httpeline,	Eline,	03-04-2013)	

t221	

Dus	ik	naar	de	snackbar...	vraag	ik	die	mevrouw	om	een	Mexicano	Pinda..	kijkt	ze	me	
toch	een	partij	vragend	aan...	Met	haar	2	reebruine	ogen	(@Friezerik,	
@Diekalemetdiebril,	03-04-2013)	

t222	
Dacht	even	leuk	Rhandy	te	zien	dus	ik	naar	m	toe	meteen	ketting	eraf	daar	boze	oog	
enzo	:(	(@Faridamesqi,	Farida,	02-03-2013)	

t223	
Dus	ik	naar	het	stadhuis	om	een	paspoort	aan	te	vragen	voor	mn	Amerika	reis	deze	
zomer,	is	het	loket	geopend	tot	12.00...	(@jphummelen,	Jonathan	H.,	02-04-2013)	

t224	

Dus.	Was	ik	heel	goed	boven	aan	het	leren,	gaat	Peter	gitaar	spelen.	Dus	ik	naar	
beneden	gaat	hij	hier	lawaai	maken.	Thanks	bro	(@Snijderschantal,	Chantal	Snijders,	02-
04-2013)	

t225	 Opa	slapen	dus	ik	naar	boven	(@berkoow23,	CR7	&	GB11)	

t226	

wilde	eerst	divorce	kijke	zegt	@vanishaax	dat	is	afgelope	dus	ik	naar	bende	in	de	gids	
kijken	en	idd	is	afgelope	dus	ging	ik	skyfall	kijke..	(@kusjealissa,	Alissaaaaaa,	31-03-
2013)	

t227	
Jahoor.	Nick	wordt	wakker	dus	ik	naar	boven.	Nou	die	wil	niet	meer	slapen,	en	dan	leg	ik	
hem	net	terug	en	dan	gaat	hij	weer	slapen	#aandacht	(@Noaaavos,	Noa,	31-03-2013)	

t228	
Owja	toch,	ik	krijg	bij	elke	Youtube	video	een	reclame	van	Pathé	Thuis	voor	ipad,	dat	je	
1	gratis	film	kan	kijken,	dus	ik	naar	die	site..1/2	(@Henk24_nl,.,	31-03-2013)	

t229	

Dus	ik	naar	fysio,	zegt	die	man	je	bovenbenen	zitten	vast	als	beton...	Ben	je	naar	de	
gamma	geweest	en	heb	je	beton	gekocht	!?	(@Michael_Kre,	Michael	Kreuger,	26-03-
2013)	
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t230	
HAHAHAHA	eigenlijk	15:15	uit.	Maar	iedereen	had	ruzie	,	dus	ik	naar	huis.	
(@koekjeszijnlkkr,	Zara,	26-03-2013)	

t231	

@naomixmh	hahahahahhaha	jaa	we	deden	wie	t	langst	handstand	kon,	oke	dus	ik	naar	
de	overkant	hun	allemaal	whaaattt	hahaha	.	K	zat	op	turnen	(@dDaan_Taurus,	Daan,	
25-03-2013)	

t232	
@GabriMusicPro	Mijn	tanden	veranderen	weer	en	ik	heb	er	last	van!	Dus	ik	naar	de	
tandarts,	mag	weer	een	beugel!!!!	(@KimberleyArling,	Kimberley	Arling,	25-03-2013)	

t233	
Ja	nee	dat	weet	ik	dus	ik	naar	me	pap	die	kan	hem	ook	niet	open	krijgen	
(@ThisMariekexx,	Marieke,	24-03-2013)	

t234	
de	buren	tappen	mijn	stroom	af.	Dus	ik	naar	de	buren,	bel	aan	(op	mijn	eigen	kosten)...	
(@Mark_r4gtl,	Mark	Spoelstra,	22-03-2013)	

t235	
Hahha	daarnet	ook	zo,	rens	die	had	louise	haar	telefoon,	kreeg	ik	whap	van	louise,	kom	
even	naar	boven,	dus	ik	naar	boven,	kom	ik	er	(1/2)	(@Dorinneee,	Dorine'x,	22-03-2013)	

t236	

Een	klein	meisje	stondte	huilen	omdatze	niet	meemocht	spelen,	dus	ik	naar	die	
kinderen	en	zeggen	dat	ze	wel	mee	mocht	doen,	toen	wasze	blij.	(@NicoleToetenel,	
Nicole	Toetenel,	22-03-2013)	

t237	

@B_Milan_B	dat	ik	je	niet	meer	kon	vinden	en	mensen	zeiden	ja	nee	die	liep	al	weg	
gelijk	naar	boven	dus	ik	naar	bove	maar	daar	was	je	niet	(@xmaaikepvx,	Maaike,	20-03-
2013)	

t238	
Morge	me	ouders	aan	werk	dus	ik	naar	opa	oma	daar	gelukkig	wel	wifi	;)	
(@Mitchel_Kreuwel,	Mitchell,	18-03-2013)	

t239	
Laatste	wilde	ik	op	reis	gaan,	iemand	zei	dat	ik	daarvoor	bij	Martin	moest	wezen.	Dus	ik	
naar	schiphol	en	ik	vroeg:	is	Martin-air?	(@oirjbrmskcv,	Daniel,	17-03-2013)	

t240	
kom	ik	uit	de	douche	hoor	ik	beneden	allemaal	geluiden	dus	ik	naar	beneden	met	
een.deofles	is	het	mama	,	ahahhaha	(@LisaxBrda,	IG:	lisadegeestx,	17-03-2013)	

t241	
Poepzooooi,	eieren	zijn	op	=(	Dus	ik	naar	de	kippen,	hebben	ze	geen	één	ei	gelegd,	die	
stinkersss	#byewentelteefjes	(@juliahermsenx,	Julia,	17-03-2013)	

t242	

dus	ik	naar	de	wc	vannacht	ik	loop	op	de	gang	ik	denk	zo	'huh,	hoor	ik	nou	2	ezels	
sexen?'	bleken	dus	mn	ouders	te	zijn	die	snurkten	haha	(@slimmeralsjou,	jesse,	17-03-
2013)	

t243	

@KellyXxXSweet	haha	jha	he!	Ze	dacht	dat	er	iemand	beneden	was,	dus	ik	naar	
beneden	en	ff	iedereen	weg	gejaagt:-P	maar	nu	ben	ik	echt	moe	xx	(@music_girl1997,	
music	girl,	16-03-2013)	

t244	
@elinetimmerm	luister,	eerst	brak	zon	ding	af	dus	ik	naar	beneden	kwam	ik	terug	was	
het	licht	kapot	(@B0donkers,	Bo	Donkers,	14-03-2013)	

t245	

Zegt	de	juf	van	Maik	vanmorgen,	heb	je	zo	even,	dus	ik	naar	haar	toe	...	Bibber	wat	zou	
er	zijn?	Blijkt	Maik	gewoon	100%	gescoord	te	hebben	(@Rachel28774,	Rachel	
Diepstraten,	14-03-2013)	

t246	 Jij	kijk	naar	mij	dus	ik	naar	jou	?	(@_kussfloor,	Floor,	12-03-2013)	

t247	
ik	hoor	de	deurbel	maar	er	is	niemand	binnen,	dus	ik	naar	beneden	toe	rijd	er	net	een	
auto	weg.	vaag...	(@Thomvanittersum,	Thom	van	ittersum,	12-03-2013)	

t248	
@CarolienCBA	yep,	er	is	taart	op	het	kantoor	deze	middag.	Dus	ik	naar	@mixbe	in	gent.	
(@cast42,	Lode	Nachtergaele,	12-03-2013)	

t249	

Dus	ik	naar	sportschool	om	nog	niet	verdiende	korting	uit	te	geven	'Korting	op	
zorgpremie	alleen	na	conditietest'	http://tinyurl.com/amjdtbv	(@EsterNederlof,	Ester	
Nederlof,	11-03-2013)	
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t250	

@loveyoubieeeebs	ik	dacht	NO	HOLY	SHIT	DIT	KAN	NIET,	dus	ik	naar	me	mentions	en	
toen	was	t	echt	waar,	ik	kan	het	nog	steeds	niet	geloven...	(@KidraulxSwaggy,	Susan,	
11-03-2013)	

t251	
@outofmylimit	stond	buiten	dus	ik	naar	buiten	en	sloeg	de	deur	dicht,	was	ik	mn	sleutel	
vergeten	:))))))	dus	ik	naar	de	bushalte	rennen	als	(@alltimepunk,	,	11-03-2013)	

t252	
Gvd	voor	niets	die	kutkou	ingegaan,	zegt	je	ma:	"je	moet	nog	naar	de	bieb."	dus	ik	naar	
de	bieb	toe,	is	die	gesloten!!	grr	(@xMarielleJoyce,	Marielle,	11-03-2013)	

t253	
Kwam	het	vogeltje	weer	bij	dus	ik	naar	buiten	wou	het	vogeltje	niet	weg	vliegen	maar	
toen	schrok	hij	van	mn	kat	en	was	hij	weg.		2/2	(@XxInekee_,	Ineke,	10-03-2013)	

t254	
ig	je	net	in	bed	,	belt	willem	:	"	er	ligt	een	schaap	zn	lam	te	verwerpen	,	het	moet	eruit	
en	mijn	hand	is	te	groot	"	.	dus	ik	naar	de	stal	(@xsterrebrans,	sterre,	09-03-2013)	

t255	
omfg	kom	ik	op	school	sta	ik	te	wachtr	bij	gym	komt	@MaartenVaartjes	naar	me	toe	je	
hebt	vrij	vandaag	dus	ik	naar	conciege	was	ik	vrij	-__-	(romeomazta,	07-03-2013)	

t256	

k	ging	wat	bestellen	van	€70,	krijg	je	bevestiging	op	de	mail	om	iets	te	accepteren,	
zonder	dat	krijg	je	het	niet,	dus	ik	naar	mn	mail	[1/2]	(@xfemkedevries,	femke	de	vries,	
07-03-2013)	

t257	

dacht	ik	laat	ik	eens	goede	oortjes	kopen	dus	ik	naar	hema	doet	een	oortje	het	nog	niet	
grrr	dd	ff	mama	vragen	of	ze	het	terug	wil	brengen	(@IsabelLiebrand,	Isabel	Liebrand,	
07-03-2013)	

t258	
Eindelijk	hw	af	dus	ik	naar	buiten.	Ben	ik	buiten	is	t	koud	:(	kut	huiswerk.	
(@ylonavdzwaag,	Ylona,	06-03-2013)	

t259	
ik	dacht	al	da	t	het	6			ur	was	dus	ik	naar	beneden	enz	is	het	4	uur..	(@MKEP_,	maaike,	
04-03-2013)	

t260	
@lisahoogzaad	Oo	bij	ons	waren	er	geen	bussen	dus	ik	naar	huis	en	nu	wel	zege	ze	
(@nielskoopman02,	astrid,	03-03-2013)	

t261	
morgen	1ste	uur	vrij,	2de	les,	3/4de	klasje	aan	gymen	dus	ik	naar	de	sportschool,	daarna	
tot	7de	les	#zucht	(@kimmmxx3,	,	03-03-2013)	

t262	
@xxxjuul_:	Sigrid	naar	huis	dus	ik	naar	bed,,	goodbyee	xx	trusten	xx	(@httpsigrid,	Sigrid,	
02-03-2013)	

t263	

Alle	mini's	aan	te	moedigen!	Fout	dus	ik	naar	nieuwland!	Alleen	de	weg	van	Midland	
naar	nieuwland	wist	ik	niet!	#langlevedeiphone	(@Mariellelusanne,	Marielle	Bos,	02-03-
2013)	

t264	
Dus	ik	naar	de	opticien	vanmorgen,	altijd	in	voor	nieuwe	dingen.	Mwah	mwah	bril	
uitgezocht	maar	hee,	morgen	klaar!	(@Frankahummels,	Franka	Hummels,	27-02-2013)	

t265	
dus	ik	naar	gitaarles	,	zegt	ie	:	hee	abel	,	je	bent	vroeg	.	een	hele	week	.	'	ow	,	das	wel	
erg	vroeg	.	dan	ga	ik	maar	weer	,	doei	.	#fml	(@stiphout_,	Abel,	26-02-2013)	

t266	
Goed	gereedschap	is	het	halve	werk.	Dus	ik	naar	de	Gamma:	"Doet	u	mij	maar	goed	
gereedschap	en	van	alles	twee."	(@jaspervankuijk,	Jasper	van	Kuijk,	26-02-2013)	

t267	
Dus	ik	naar	de	#gamma,	spullen	ingeslagen,	moet	ik	nu	toch	echt	aan	de	klus.	Maar	
eerst	nog	maar	een	#bakkie	#koffie	(@tweetsvanstef,	steef's	getweet,	25-02-2013)	

t268	
Ik	moest	me	kamer	opruimen	..	Dus	ik	naar	boven...	Me	vloer	alle	kleren	in	de	was	
gedonderd	en	lig	nu	al	3uur	in	me	bed	xD	^^	(@Dane_GWT,	Dane,	24-02-2013)	

t269	 Ik	moet	poepon,	dus	ik	naar	toillet...	(@Pletnum,	Alexander	Pletrikov,	24-02-2013)	

t270	
Oke	ik	dacht	dus	dat	er	werd	gezegt:	'er	staat	een	varkentje	in	de	gang'	dus	ik	naar	
beneden	-___-	(@xRichell_,	Richelle	x,	21-02-2013)	



 48 

t271	
Dus	ik	naar	huis	staat	er	in	de	agenda	ook	11.30.	(@LizanneDaleman,	Lizanne,	21-02-
2013)	

t272	
1/2)	Komt	mijn	broertje	thuis	michel	er	waren	2	gasten	die	riepen	kaker	downie	ik	sla	je	
dood!	Dus	ik	naar	buiten	en	er	achter	aan	rennen	@michelvdh93,	michel,	20-02-2013)	

t273	
Jumbo	had	maar	1	doosje	soesjes	staan.	Dus	ik	naar	Appie	waar	ze	in	verhouding	
goedkoper	en	veel	lekkerder	zijn.	Lochem	(@LadystokROOS,	Ladystokroos,	20-02-2013)	

t274	
Vanmiddag	deed	me	scooter	raar	dus	ik	naar	de	shop	(@OFFICIALBENNIE,	Bennie,	19-
02-2013)	

t275	
dus	ik	naar	hema	blijkt	dat	ik	alleen	iets	moet	leveren..	begin	dus	pas	donderdag	
(@Kizombero_,	David,	19-02-2013)	

t276	
Morgen	vroeg	op,	dus	ik	naar	bed.	Trusten	iedereen!	(@jelleschelvis,	Jelle	Schelvis,	18-
02-2013)	

t277	
@gamzeisminexkay	kartal	was	dicht	dus	ik	naar	chinees	dus	ja	pas	op	of	anders,	
bamipangang.	(@_CALMY0TITS,	Caner.,	18-02-2013)	

t278	 Ahw	mitch	maakt	t	af	dus	ik	naar	huis	!	(@HoiIkBenAnouukx,	Anouk,	15-02-2013)	

t279	

@DitIsInge	ik	woon	naast	t	viaduct	dus	ik	zag	allemaal	politie,	brandweer	etc.	Dus	ik	
naar	buiten	met	2	vriendinnen	en	toen	hoorden	we	t	:(	(@elinagiatras,	Elina,	15-02-
2013)	

t280	

@Dixons	Dus	ik	naar	de	vestiging	in	Etten-Leur,	maar	daar	lopen	verkopers	rond	die	
niets	willen	verkopen.	Beter	op	Internet	bestellen.	(@Erik_D66_EL,	Erik	Vissers,	14-02-
2013)	

t281	

@logoAngela	Dus	ik	naar	de	haarsjop	voor	zo'n	fijn	poepiebruin	kleurtje,	uitverkocht!	Ik	
moet	het	voorlopig	met	een	bleek	bekkie	doen....	(CommeAmie,	Annemarie	vd	Boomen,	
14-02-2013)	

t282	
@LiseBezemer	hahahah	inderdaad,	mn	moeder	zei	zo,	er	is	een	brief	voor	jou.	Dus	ik	
naar	beneden	en	ik	zag	staan	dat	ie	uit	Amerika	was	(1/2)	(@xlouiseh,	Lou,	13-02-2013)	

t283	
Het	is	nog	niet	klaar!	Vervolgens	liep	hij	even	weg	en	na	een	half	uur	was	ik	een	beetje	
klaar	met	wachten	dus	ik	naar	de	assistent.	(@ninapdv,	Nina,	10-02-2013)	

t284	

Ik	helemaal	stil	thuis	binne	komen,ik	naar	me	kamer..Hoorde	ik	dingen	dus	ik	naar	de	
woonkamer,	heeft	mijn	moeder	allemaal	mense	uitgenodigd	(@xKussJuliia_,	Julia,	09-
02-2013)	

t285	
@xMiryamm	Had	gisteren	hevige	buikpijn	dus	ik	naar	de	WC	lekker	poepen	vind	ik	
gewoon	mijn	etui	terug	yess	denk	je	is	fissa?	(@Sadik11_,	Sadik	Spijodic,	07-02-2013)	

t286	
Heb	je	hier	een	toilet	in	de	buurt?	"Ja	buiten	en	anders	bij	de	portier".	Dus	ik	naar	
buiten:	.....	(@marcelmetrug,	Marcel,	07-02-2013)	

t287	

Hahhaha,	was	ik	mn	handschoenen	vergeten,	dus	ik	naar	de	klusjes;	staat	@MeesO__o	
daar	nog,	zegt	ie;	ANNEMIEEEE	!!!!	*vliegt	me	in	de	armen*	(@xAnniemieSluyter,	
Annemie,	05-02-2013)	

t288	

Zie	hier	toch	een	boy	die	precies	op	@FeelTheMelloD	lijkt	zonder	rasta	dus	ik	naar	die	
boy:	wnnr	heb	je	je	rass	geknipt	bro	!!!	Ahahaha	(@DwayneMeerzorg,	Architrackz,	04-
02-2013)	

t289	
Papa	&	luc	eerst	naar	moter	winkel	met	oom	en	neef,	dus	ik	naar	bemmel	en	naar	opa	
en	oma,	dan	naar	stad..	(@Evaax,	,	02-02-2013)	

t290	
Dus	ik	naar	me	ouders	kamer	en	vragen	wat	die	auto	is	(@MeterParcus,	Petros	Marcos,	
01-02-2013)	
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t291	
Dus	ik	naar	stage	in	Arnhem	met	een	flinke	tegenzin.	Maarja....	0-4	sleept	me	er	
doorheen.	(@TimSane6,	Tim	van	der	KaarT,	01-02-2013)	

t292	

dus	ik	naar	de	slijterij	voor	zure	matten,	zegt	ze:	oo,	bedoel	je	dat	snoep?	Ja,	de	
volgende	x	in	de	slijterij	vraag	k	voor	de	lolly's	(@xfemkedevries,	femke	de	vries,	31-01-
2013)	

t293	
@deryavb	nodig	en	geen	negatief	geudoe	,	dus	jongens	is	dit	goed	nee	xD		dus	ik	naar	
huis	helemaal	een	brief	sturen	(@nur_volleybal,	Nur.detovenaar,	29-01-2013)	

t294	
Zo	ik	dacht	area	3	maar	toen	area	2,	dus	ik	naar	area	3..	Nee	area	2	(@Stiebje,	Steve,	29-
01-2013)	

t295	

RT	@LatinoPortugees:	Ze	deed	geil,	zegt	zo	kom	naar	me	huis	er	is	niemand	thuis..	Dus	
ik	naar	die	huis..	En	inderdaad..	Niemand	was	thuis..	(@YouDuckMySick,	Tovernaar,	28-
01-2013)	

t296	
Me	broer	thuis	met	zn	vrienden	dus	ik	naar	boven	zodat	hun	benden	kunnen	zitten	!	
(@_Kristenx2,	Kirsten,	26-01-2013)	

t297	
Zoo	schattig,	dat	kindje	moest	huilen	dus	ik	naar	boven,	ga	ff	met	hem	op	stoel	zitten	en	
valt	gelijk	weer	in	slaap	:)	(@Anoukiex,	Anouk,	26-01-2013)	

t298	

dus	ik	naar	boven,	kijk	ik	uit	het	raam,	zie	ik	een	man	heel	creepy	midden	op	straat	
staan	en	toen	zag	ik	een	hond	en	hij	liep	door	ok	doei	(@CoendDeJonge,	Coen,	25-01-
2013)	

t299	

Ik	ging	net	de	geiten	voeren,	kwam	het	hok	in,	lag	er	een	dode	kip.	Dus	ik	naar	buiten	
andere	#kip	zoeken,	ook	dood!	Zeker	doodgevroren:(	(@HabboJenneben,	Jenneben,	25-
01-2013)	

t300	

Franse	logica;	rookalarm	zonder	batterij,	dus	ik	naar	receptie.	dame	daar	had	geen	
batterij	maar	ze	beloofde	dat	er	ECHT	geen	brand	komt...	(@Sannecookie,	Sanne	van	
der	Kooij,	25-01-2013)	

t301	
Dus	ik	naar	bv	om	mn	armbandje	af	te	maken,	is	ie	klaar,	laat	k	um	vallen.	Hups	stuk,	
yesssssss!	(@xfemkedevries,	femke	de	vries,	24-01-2013)	

t302	

Hmm	er	staat	dus	dat	1e	verdieping	die	aanmeld	ding	t	niet	doet	dus	ik	naar	2e	
verdieping	maar	nu	weet	ik	dus	niet	waar	k	moet	zitten	?	(@_autodrop,	
insta:daphnedonare,	21-01-2013)	

t303	
Volgens	@xManoukGu	ruik	ik	naar	man,	maar	manne	naar	niks	dus	ik	naar	niks	maar	ik	
dus	wel	#juist	;)	(@noahcornielje,	noah,	18-01-2013)	

t304	
Naomi	vroeg	wakker	vandaag!	Dus	ik	naar	beneden	met	de	vroege	vogel	en	Laura	van	
Ginkel	lekker	uitslapen	!!	(@Danny1673,	Danny	de	Jong,	15-01-2013)	

t305	
O	nee	he	hoor	ik	allemaal	dingen	boven	dus	ik	naar	boven	ligt	denise	(de	oudste)	in	de	
kamer	van	jack	(	je	jongste)	te	slapen	op	de	grond	*	(@xNienkex_,	Nienke,	15-01-2013)	

t306	
Wereldstad	zei	een	site	tegen	me	in	de	chat.	Waar	ik	op	1	stond	of	zo	met	een	stem	
competitie..	was	al	vreemd.	Dus	ik	naar	die	site..	(@habbowinpie,	winpie,	15-01-2013)	

t307	

Ongelofelijk.	Rijd	ik	naar	huis,	zie	ik	in	de	verte	een	oudere	vrouw	heel	langzaam	fietsen,	
dus	ik	naar	het	midden	vd	weg	om	haar	in....	(@DannyVelthuis,	Danny	Velthuis,	15-01-
2013)	

t308	

@ramonnaaa	Lia	is	helemaal	niet	duidelijk.	"Kerntaak	2	mist".	Dus	ik	naar	Natschool,	
kerntaak	2.	Staat	er	een	hele	lijst.	Moet	dat	allemaal?	(@Xannie_,	Xandrine,	15-01-
2013)	

t309	
Me	broer	riep	me,	dus	ik	naar	hem	toe,riep	die	dat	in	zn	slaap	-.-	(@JadoreChantalx,	
Chantal,	13-01-2013)	
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t310	

heb	ik	weer	sta	buiten	met	mn	schatje	komen	ineens	van	die	sjonnies	dus	ik	naar	huis	
komen	ze	achter	ons	aan	dus	ik	roep	snel	mn	pa	1/2	(@xjevanbibi,	biancaaa,	13-01-
2013)	

t311	
lag	ik	nog	lekker	in	bed,	moest	ik	perse	van	patrick	de	deur	open	doen,	dus	ik	naar	
beneden,	is	hij	al	omgelopen	-_-	(@janiceee_x,	janice,	12-01-2013)	

t312	

Ik	had	het	zo	goed	voor	mekaar	een	lekker	bedje	het	liefste	vriendinnetje	en	de	beste	
gesprekken	maar	ja	testenweek	bestaat	dus	ik	naar	huis	(@shreksuelemeid,	LUNA.	
(3hunna),	11-01-2013)	

t313	
Mijn	schoolmail	doet	het	vanaf	het	begin	al	niet.	Dus	ik	naar	de	IT	man	op	school	van,	
hoe	gaan	we	dit	oplossen?!	(@DutchRodent,	DutchRodent,	11-01-2013)	

t314	

Was	homealone	en	toen	moest	mn	zusje	zonodig	weer	iets	vergeten	van	school..	Dus	ik	
naar	beneden.	Nu	gelukkig	weer	in	mn	bedje	liggen	:)	(@Riannedv,	Gewoon	Rianne,	11-
01-2013)	

t315	
Dus	ik	naar	beneden	om	drinken	te	halen,	kom	ik	boven	is	het	al	op.-_-	(@Tranqilla_,	
SM,	10-01-2013)	

t316	
@daandieben	kijk	he	kom	ik	aan	bij	kager	iedereen	het	valt	uit	enzo	dus	ik	naar	huis	op	
twitter	suus.en	wouter	je	viel	nie	ui	moet	k	nablijv	(@Ldemul,	luc,	08-01-2013)	

t317	

Broek	nat	dus	ik	naar	wc	,daar	heb	je	zoon	hand	drooger	:p	dus	ik	ging	daar	onder	staan	
met	me	broek	hahaha	komt	er	zoon	meisje	binnen	:p	ha	(@koekiemonster_1,	Mencka,	
07-01-2013)	

t318	

m'n	moeder	was	boven.	dus	ik	naar	boven	is	ze	er	niet..	loop	ik	weer	naar	beneden	
roept	ze	ineens	wanneer	ik	nou	eindelijk	naar	boven	kom?	(@xxMyrtheexx,	Myrthe,	06-
01-2013)	

t319	

Godverdomme	niet	lekker	wakker	worden	zo	..	Werd	wakker	van	stank	in	mn	kamer,	
kon	niet	meer	ademen	,	dus	ik	naar	beneden	,	helehuis	blauw	(@Xsharonpd,	Sharon	
Denise,	04-01-2013)	

t320	

Daisy	mag	niet	op	de	bank	slapen	in	de	nacht	en	ik	Was	wat	vergeten	dus	ik	naar	
benden	rent	de	hond	snel	de	bank	af	en	gaat	in	de	bance	haha	(@XxStephanieee_,	
Stephanieee_,	01-01-2013)	

t321	
@Contentgirl	Ja..	Dus	ik	naar	boven	maar	door	kou	en	beweging……	klaarwakker	😳	
(@Mireille005,	Mireill	005,	01-01-2013)	

t322	
werd	ik	vanochtend	om	7	uur	wakker,	ik	dacht	dat	er	twee	wolfen	voor	ons	huis	
stonden,	dus	ik	naar	buiten,	waren	t	onze	katten.	(@hamstrakoe,	PAULA.,	01-01-2013)	

t323	
@Krimmeltje	tja	Tijl	is	nou	immers	leuker	dan	jij,	dus	jij	naar	Jeruzalem	en	wij	blijven	
lachen	met	en	om	@TijlMTBeckand	(@Tricolores013,	Michel,	18-08-2013)	

t324	
@wilbertdevries	Dus	jij	naar	de	site	en	erover	twitteren.	;)	(@loekessers,	Loek	Essers,	
23-12-2013)	

t325	
@NatalyaRoelofs	dus	jij	naar	de	serre...#voetbalkijkend	(@Jannybloemendal,	Janny	
Bloemendal,	09-11-2013)	

t326	

@brewbart	@PeterVasterman	@JerryVermanen	Dus	jij	naar	slaapkamer	om	te	checken	
of	buurman	echt	ziek	is.	En	zet	t	op	Twitter.	Journalistiek?	(@APleijter,	Alexander	
Pleijter,	04-10-2013)	

t327	
@SAM010__	ech	nie	jij	hoor	van	je	maat	leg	in	t	ziekehuis	dus	jij	naar	ziekehuis	ofzo	dan	
?	(@greedytuig,	Bjorn,	28-06-2013)	

t328	
@EsmayHin	hahaha	dus	jij	naar	de	klootten	en	je	fiets	xd	(@BasRidder,	Bas	de	Ridder,	
22-02-2013)	
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t329	
@C2H6O_	dus	jij	naar	haar	toe	''hee	eva''	en	zij	draait	om	en	kijkt	je	aan	van	''w0t	s	rong	
wit	u''		??	(@EvaMoungia,	Eva,	19-02-2013)	

t330	
Kerkpubliek	gaat	altijd	achterin	zitten,	ook	in	Meerkerk.	Dus	zij	naar	voren	en	ik	maak	
een	foto.	Smile.	(@RuurdWalinga,	Ruurd	Walinga,	13-10-2013)	

t331	
Demi	looppt	mee	naar	mij	huis	vergeeet	ze	sleutel	binnen.	Dus	zij	naar	de	opaa	en	omaa	
q	-	@xWakeUpAndLive	(@essmeexo_,	esmeee',	13-06-2013)	

t332	

@W_Hoeben	@Aisha_kusjexx	@Timveldhuizenx	als	zij	haar	kluis	opendeed	deden	wij	
em	dicht	dus	zij	naar	dat	apparaat	,	en	toen	deden	1/2	(@nino_AZ,	ninooo'x,	24-09-
2013)	

t333	
@MilanKnol	zij	wil	jou	ontmoeten	dus	zij	naar	jou	(@mdenhartog2012,	just	me	smartie,	
27-05-2013)	

t334	

@Xx_anne1998_xX	ze	stond	tegen	de	kachel	en	toen	kwam	er	facking	veel	rook..	Dus	zij	
naar	buiten	en	de	sproeier	erop	en	nu	heeft	ze	opscheer	(@MichelleHilly_,	Chellieglow,	
03-02-2013)	

t335	

Mn	neefje	is	vamiddag	aangereden	abulance	en	politie	erbij	dus	hij	naar	ziejen	huis	
gelukkig	nix	gebroken	het	had	heel	verkeert	kunne	aflope	(@monique06714989,	
Monique	Gotlieb,	18-09-2013)	

t336	
@Me_lindseyyy	ik	stond	tussen	Ierse,	Duitse	en	Deense	meisjes.	Dus	hij	naar	mij:	"And	
you?"	Ik:	"Don't	mind	me,	I'm	from	Ghent"	(@kittyprincess89,	Tineke,	05-08-2013)	

t337	
OH	hoor	deze	:	vandaag	waren	we	chillende	bij	andwu	,	en	dylan	die	moest	schijten	dus	
hij	naar	wc	,	komt	ie	blij	eruit	hij	zo	(@CaptainAC,	Tony	Stark,	12-06-2013)	

t338	

krijg	je	bericht	dat	zoon's	OV	is	gevonden	dus	hij	naar	Roosendaal,	nee	ligt	in	Utrecht,	
ohnee	foutje,	niets	van	bekend.	Bestel	maar	nieuw	(@kaatmossel,	Kaat	Mossel,	21-05-
2013)	

t339	
Dus	hij	naar	de	bos-supermarkt	en	kocht	een	zak	popcorn,	want	de	anderen	zak	hadden	
ASDF	en	Yoki	op	gegeten.	(@NOTHISISPATRICK,	Sjonn,	13-05-2013)	

t340	

Traint	@leontulenfcz	weer	voor	de	1e	x	mee	na	enkelblessure,	klapt	ie	toch	hard	op	de	
grond	BAM!	Zag	er	niet	best	uit	dus	hij	naar	huisarts.	(@Zwollenaarkoen,	Koen,	16-03-
2013)	

t341	
haha,	ik	vroeg	jos	net	om	pastelkrijtjes	dus	hij	naar	boven	om	te	kijken	of	hij	die	heeft	
komt	ie	terug	met	een	doos,	en	ik	dacht;	huh	ik	(@xNaduah,	Naduah.,	07-02-2013)	

t342	
@SWAGGURMEiiD	Njaaa,	wij	waren	de	vorige	keer	in	Haarlem	dus	jullie	naar	
Amsterdam	lijkt	me	leuk	c:	(starbucks)	(wiet)	(hoeren)	(@luiaards,	Varuna,	19-01-2013)	

t343	

@xThiirrrrr	Marianka	had	opgegeven,	wist	ik	-dus	jullie	naar	1/2	finale	morgen,	toch?	
Maar	staat	er	wel	vreemd	&	wedstrijd	is	niet	ingepland	(@StinneRasmussen,	Stinne	
Rasmussen,	16-02-2013)	

t344	
Dus	wij	naar	de	Biosupermarkt,	want	het	stikt	van	die	dingen	daar.	(@kulturtankster,	
Elise,	23-06-2013)	

t345	
Onrustig	in	Papendrecht.	Dus	wij	naar	Papendrecht.	(@J_Capelleveen,	Jorg	van	
Capelleveen,	28-12-2013)	

t346	
wij	denken	dat	we	tussen	uur	hebben,	dus	wij	naar	huis,	hebben	we	gewoon	les	dus	
straks	maar	inhalen	😔	(@Yurii98x,.,	13-12-2013)	

t347	
me	vader	zei	gister	ik	ben	half	11	thuis	dus	wij	naar	buiten	komt	ie	om	1	uur	pas	😭	
(@rooskus_x,	roos,	08-12-2013)	

t348	
Dus	wij	naar	#Tomatina.	Cityshare	Bloggen!	#Tomaten	
http://3opreis.bnn.nl/blogitem/74	(@3opreis,	3	op	Reis,	03-12-2013)	
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t349	 Dus	wij	naar	staphorst	heen	(@jirriwinters,	Jirri,	29-11-2013)	

t350	
Mijn	nichtje	moest	een	beetje	opgevrolijkt	worden	omdat	haar	vriendje	nu	op	kamers	
zit	in	Haarlem.	Dus	wij	naar	de	mexicaan..	(@Nelis60,	Conny	H	te	G,	14-11-2013)	

t351	

@xVeroniekje	hahahaha	i	donno,	maar	we	gingen	naar	de	hm	en	we	zagen	zon	
verkoopster	met	een	beanie	met	whatever	erop,	dus	wij	naar	haar	-	(@dutchbelliebers,	
,	12-10-2013)	

t352	
@faukje	ging,	in	de	encyclopedie	kijken,	naar	de	bieb	fietsen	en	daar	zoeken..	vond	'ie	
ook	super!	dus	wij	naar	de	bieb	om	daar	te	zoeken..	(@demama,	de	mama,	08-10-2013)	

t353	

@bonette66	verschilt	het	per	gemeente?	We	moesten	de	auto	parkeren	en	de	
automaat	werkte	alleen	op	een	stadspas.	Dus	wij	naar	eentje	die	1/2	(@ZandwijkPaul,	
Paul,	02-10-2013)	

t354	
oke	k	&	alessa	waren	weggestuurd	omdat	we	niet	bij	onze	groep	mee	mochten	gymen.	
Dus	wij	naar	tweesprong	moeten	we	weer	terug	-_-	(@xoxJuliaaxox,	dyguy,	27-09-2013)	

t355	
Dus	wij	naar	opening	van	de	Hollister,	gaan	ze	niet	open.	@RobinNanninga	
@missmies777	(@kirstencommijs,	Kirsten	Commijs,	26-09-2013)	

t356	
Hahahaha	het	brandalarm	ging	af	op	school	dus	wij	naar	beneden	toe	zijn	we	de	enige	
klas	xd	(@niallsvocal,	acc	in	bio,	13-09-2013)	

t357	
alles	is	beter	dan	te	moeten	werken.	Dus	wij	naar	planckendaal	en	het	was	in	orde	
(@GlennLeemans,	Glenn	Leemans,	11-09-2013)	

t358	

Vandaag	eigenlijk	gaan	traine	in	mill	wa	denk	je	is	de	baan	nie	ope	omdat	ze	naar	lierop	
zijn	dus	wij	naar	heeswijk	3x	halfuur	voluit	gerede	(@daveygeerlings1,	Davy#281,	07-09-
2013)	

t359	

Hey	majesteit	ga	es	bier	halen.	....	Dus	wij	naar	de	winkel	(jumbo)	en	halverwege	onze	
golf-vaardigheden...	http://fb.me/2mMpqVFpz		(@PtmFotografie,	Rockin	Ronnie,	05-09-
2013)	

t360	
@XXlonnekel	hahaha	me	moeder	heeft	feest	en	me	vader	gaat	naar	Oostenrijk	hihi	dus	
wij	naar	timo	en	sannee	:)	(@AnniPanniiee,	_anmdx,	10-08-2013)	

t361	
Ok.	Peuter	wil	pannenkoeken	eten.	Dus	wij	naar	super	uit	mijn	werk	vandaan	om	
lekkers	voor	erop	te	halen.	Resultaat:	(@beekje,	Natalie,	30-07-2013)	

t362	

De	dokter	dacht	dat	ik	een	blindedarmontsteking	had,	dus	wij	naar	t	ziekenhuis,	is	het	
gelukkig	maar	een	voedselvergifteging..	#backhome	(@lilthingy,	Trix	Venekamp,	26-07-
2013)	

t363	

'Dus	wij	naar	de	hoeren	daar,	want	ik	dacht	dat	zit	wel	goed.	Voor	de	zekerheid	toch	
laten	testen	en	wat	denk	je?	Selfie.	Shit	jeukt,	ouwe!'	(@Joseph_H_Smith,	Joseph	Smith,	
18-07-2013)	

t364	
Dus	wij	naar	de	gamma:	Weten	ze	niets	over	deze	actie....	(@Kmulder26,	Kevin	Mulder,	
06-07-2013)	

t365	
,xpeter_14	dus	wij	naar	binnen	zagen	we	twee	messen	op	tafel	liggen	en	mijn	broertje	
lag	te	slapen	(@JulianCandia66,	0317	27-06-2013)	

t366	
@hiljanb	nitert	kwam	niet	opdagen,	dus	wij	naar	huis	:)	(@LarsTimmerr,	Lars,	27-06-
2013)	

t367	
zo	ging	dat:	die	was	ziek	dus	wij	naar	dierenarts	en	toen	zei	oma	'wil	je	m	laten	slapen	of	
pijn	laten	lijden'	dus	ik	'doe	maar	slapen'-	(@withmainstreet,	,	17-06-2013)	

t368	

@nicoleheijnex	we	konden	jullie	niet	meer	vinden	dus	wij	naar	Robins	huis	maar	
stonden	jullie	fietsen	daar	nog	wij	omfietsen	zagen	we	naomi	(@MarliesDijks,	Marlies'	
,09-06-2013)	
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t369	

Liepen	wij	van	het	weekend	in	Harderwijk,	een	dvdjte	kopen	bij	de	Freerecord	shop.	
Maar	dvdtje	niet	te	vinden!!	Dus	wij	naar	de	verkoper	is…	(@janbikkers,	Jan	Bikkers,	02-
06-2013)	

t370	

Mooi	weer,	dus	wij	naar	de	Verbeelding	voor	een	terrasje	komen	daar	gelijk	Lieke	en	
Loes	aan,	ook	papa	en	mama	,	toch	gezellig	geworden	(@HenkvanOosterho,	Henk	van	
Oosterhout,	02-06-2013)	

t371	

Toen	wij	in	hamburg	langs	de	Abercrombie	ding	liepen	zei	ik:	hier	zijn	naakte	mannen!	
Dus	wij	naar	binnen...	Geen	naakte	mannen...	(@BENTHEFEESTx,	Benthe	fee,	25-05-
2013)	

t372	

Word	bijna	de	hele	klas	om	een	gele	kaart	gestuurd,	dus	wij	naar	beneden	zegt	
mevrouw	tenwolde:	wat	is	dit	voor	onzin?	Dit	gaan	we	niet	doen	(@OfficialMagani,	
Magani,	21-05-2013)	

t373	
Dus	wij	naar	amsterdam	centraal..	Cancelt	de	#NS	gwn	de	laatste	3	nachttreinen	naar	
Zaandam	godverdomme	.	(@Matazaz,	Matteo	Improta,	12-05-2013)	

t374	

HAHAHAHAHAHAHAHAH,	was	lol	onder	lmm,	waren	we	zo	dom	aan	het	zingen	zei	die	
man	kom	maar	naar	voren	dus	wij	naar	voren	en	dom	zingen	hahaxd	
(@Demyhouthyzenx,	Demy	

t375	
Ik.net		naar	mijn.oma	zecht	ze	je	krijg	een	bikini	dus	wij	naar	de	winkel	heeft	ze	een	
faking	duure	bikini	voor	mij	gekocht	(@Jamie_Love_Love,	Jambo,	27-04-2013)	

t376	
hahaha	net	he	met	rebecca	,	wij	waren	basketballen.	heletijd	loopt	een	poes	met	ons	
mee.	dus	wij	naar	huis,	volgt	ze	ons	1/3	(@FMKRZ,	Femke,	26-04-2013)	

t377	

Ng	nie	geslapen	:(	keel	pijn	hield	me	wakker,Dus	wij	naar	doctor,ik	kom	binne	hoest	en	
hij	zegt	je	hebt	een	keelontsteking	O.O	nu	medicijnen	(@TeddyBeerXxx,	
ChocoladexAardbei,	24-04-2014)	

t378	

Whaha..	Wij	hadden	honger,	dus	wij	naar	stad	om	eten	te	halen..	Ik	nog	steeds	in	me	
joggingbroek..	Kom	er	iemand	met	t	idee	om	uit	te	gaan:$	(@KayleeVerhoeve1,	Kaylee,	
19-04-2013)	

t379	

@ADICTEDTOLOVE_	"room	107"	en	we	probeerde	open	te	doen	hij	ging	gelukkig	open	
dus	wij	naar	binnen	BAM	allemaal	security	"EY	GA	WEG	HIER!!"	(@Youdrivemecrack,	,	
14-04-2013)	

t380	
Entoen	Justin	gister	met	zn	sixpak	kwam	zingen	asdfghjjkl	iedereen	was	bijna	weg	dus	
wij	naar	voor	:)	(@Justinkidrauhly,	kidrauhl,	14-04-2013)	

t381	

iPad	kapot,wij	nr	Krëfel	waar	hij	gekocht	is.Moest	opgestuurd	worden	want	was	1,5j	
oud.Kon	tot	300€	reparatie	kosten.Dus	wij	naar	Lab9	(1/2)	(@emjomi,	Sheila,	05-04-
2013)	

t382	
Eerste	2	uur	uitval,	dus	wij	naar	intratuin,	is	pas	half	10	open	-_-	(@BHNRKS_,	B.,	29-03-
2013)	

t383	

Hahaha	wat	een	avond.	Ppny	te	vol	dus	wij	naar	een	of	ander	café	en	lekker	bier	
gedronken,	toen	later	nog	half	uur	in	ppny	geweest	<3	(@Dannybos96,	Danny	Bos,	28-
03-2013)	

t384	
Haas	was	niet	te	doen.	Stond	honderd	duizend	triljoen	mensen	buiten	te	wachten,	dus	
wij	naar	Twins	toe,	was	t	ook	moeilijk	druk.	(@Elwiinn,	Elwin	Bouw,	28-03-2013)	

t385	
papa	vandaag	12,5	jaar	aan	de	zaak,	dus	wij	naar	de	receptie.	(@WKV__,	
Wouterkleinvelderman,	22-03-2013)	
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t386	

@SabineHanegraaf	"k	was	met	m'n	neus+voorhoofd	vol	op	de	grond	gekomen,	toen	
dacht	ons	mam	dat	m''n	neus	schuin	stond,,	dus	wij	naar	huisart	(@EllenLithoijen,	Ellen	
v/d	Meerakker,	04-03-2013)	

t387	
Dus	wij	naar	ypenburg	zijn	we	in	nootdorp	uitgekomen-	@_xQuincy	(@Zehra_Sahin99,	
Zehra,	,	02-08-2013	

t388	

Zoon	had	last	van	nostalgia	dus	wij	naar	#nijntjedefilm	nou	#nijntje	rules!	Stem	v	
@MarcMarieH	om	ouders	over	de	streep	te	trekken	😉	(@HesterPit,	Hester	Pit,	24-02-
2013)	

t389	
omg	was	bij	de	action		er	buite	was	geschote	dus	wij	naar	buite	staat	er	politie	haalt	2	
manne	uit	de	auto	met	een	blinddoek	en	handboeie	om	(@Liseke00,	Lisa,	22-02-2013)	

t390	
Ashley	had	een	roze	badjas	aan	&	we	hadden	honger	dus	wij	naar	beneden,	komt	die	pa	
schreeuwen	dat	we	moeten	slapen,	&	ash	(1/2)	(@Ijsxprincess,	Safira,	16-02-2013)	

t391	

hahaha	gister	dachten	jefferson	en	ik	dat	we	meeny	zagen	dus	wij	naar	haar	toe	kijke	
was	het	haar	niet	keek	ze	ons	aan	van	wtf	HAHA	@Mmmeeny	(@Levilivii,	Levi,	11-02-
2013)	

t392	
Dus	wij	naar	binnen	want	er	stond	geen	rij,	maar	we	waren	binnen	een	minuut	weer	
buiten	wordt	helemaal	gek	in	die	winkel	haha	(@xvansam,	Sam,	03-02-2013)	

t393	
er	was	niemnd	bij	lokaal	dus	wij	naar	kantine,	komt	er	zo	dom	wijf	aan	em	zegt	dat	we	
moeten	nablijven	(@xrobbinnn_,	Robbin,	29-01-2013)	

t394	 @gillianromano	dus	wij	naar	jou	toch	(@frshprinced,	Dwayne,	24-01-2013)	

t395	
@RikSloot	eey	die	van	mij	was	ook	weg,	dus	wij	naar	de	doner	zit	bart	daar	met	mijn	
jas...	XD	(@MarkKaaijk,	Mark	Kaaijk,	19-01-2013)	

t396	

@mirjamm	jep	na	30/40	minuten	fietsen	in	de	kou...	maar	ze	zei	dat	t	donker	was	dus	
wij	naar	weilanden	maar	er	waren	gwn	lampen...	-.-	(@Marijezuurveld,	Marije,	18-01-
2013)	

t397	

Maatschappijleer	leuk	vak	#NOT	gaat	ze	zeggen	dinsdag	toets	komt	ze	vandaag	mee	dat	
we	nu	toets	hebben,	dus	wij	naar	schipper	moet	wel	1/2	(@rinzedekens,	Rinze	Dekens,	
18-01-2013)	

t398	

Dus	wij	naar	een	hamman.Mijn	man	krijgt	een	schattig	arabiertje	en	ik	een	soort	hobbit	
met	hoge	stem	die	begint	te	scrubben	als	een	dolle	(@pauldeleeuw1962,	pdl,	17-01-
2013)	

t399	

Ik,vinny	en	luuk	waren	buiten	luuk	moest	schijten	dus	wij	naar	ouwekerk	om	luuk	te	
laten	schijten	komen	we	mvr	van	gaal	tegen	van	nz	kuthoer	(@larsonhuijsen,	Lars,	13-
01-2013)	

t400	

'We	zouden	dus	een	bordspel	gaan	kopen	omdat	we	ons	verveelde	na	een	lange	nacht	
dus	wij	naar	bart	smit..hebben	we	maar	playstation	gekocht'	(@XSour,	Suraya,	11-01-
2013)	

t401	

in	mijnn	nek	iets	niet	goed	dus	wij	naar	dokter	best	erg	ik	kreeg	gel	en	als	het	niet	na	
een	week	voorbij	is	moet	ik	naar	de	fisio	therapie	(@xisabelleeeeee,	Isabelle.,09-01-
2013)	

t402	

Staan	we	het	3de	uur	te	wachte	bij	scheikunde	is	dat	wijf	er	nie	dus	wij	naar	de	aula	
komt	ze	tijdens	het	4de	uur	de	klas	binnen	zegt	ze	1/2	(@DruivenSmoothie,	Dewi,	07-
01-2013)	

t403	

omg	me	moeder	en	ik	dachte	dat	we	een	paard	buiten	hoorde	galopperen	dus	wij	naar	
buiten	in	het	pikkedonker	liep	er	geen	paard	los..	scared!	(@Xlianne_chardon,	lianne',	
06-01-2013)	
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t404	
Lol	wij	naar	Pathe	helemaal	druk,	dus	wij	naar	Euroscoop,	buja	niemand	(@Meessieeee,	
Mees,	05-01-2013)	

t405	
@AnMazairac	dus	wij	naar	buiten	wij	oos	helpen	ik	spring	er	tussen	om	de	boel	te	
sussen	toen	trok	hij	een	wapen	(@mirella_1990,	Mirella,	01-01-2013)	

t406	
Morgen	middag	dus	we	naar	familie	daar	savonds	in	camper	slapen	en	zondag	weer	
terug	en	dan	weer	familiedag	#jeejtje	#--'	(@ESK__,	Sara	Ekhart'	,	23-08-2013)	

t407	
morgen	dus	we	naar	school	;(	wrm	is	de	vakantie	zo	snel	gegaan?	(@Eline_Kikkert,	Eline,	
18-08-2013)	

t408	
Srs?	Kwam	er	net	een	irritant	nummer	op	MTV.	Ik	dus	naar	XITE	komt	dat	nummer	daar.	
-,-	(@Loentje_,	Luna,	22-11-2014)	

t409	

OMGGG	vanmiddag	is	het	paard	van	sinterklaas	op	tv	!!!!	Die	kijk	ik	elk	jaar	omggg	
😂😂maarja	dan	niet	ik	dus	naar	de	tandarts	😭😭	xdd	(@_xMarshax_,	Marsha,	19-11-
2014)	

t410	 @RYMN84	OK	mooi..	Ik	dus	naar	Malle..	(@Tri3st,	Martin,	17-11-2014)	

t411	
affijn,	ik	dus	naar	koor	met	m'n	sniephoofd,	geen	mens	te	zien,	alles	donker.	Oja.	
Herfstvakantie.	(@Heldinne,	Heldinne,	16-10-2014)	

t412	
'Overal	verkrijgbaar'	Ik	dus	naar	de	Invito,	maar	mooi	geen	vernieuwde	Whiskas	daar.	
(@Aldusgeeraets,	Bas	Geeraets,	22-06-2014)	

t413	 Ik	dus	naar	de	sportschool	gaat	de	loopband	niet	aan	😂(Puck_1313,	Puck,	21-04-2014)	

t414	

Zoon	(14)	niet	mee	met	dagje	#Disneyland	School	maant	hem:	JIJ	dus	naar	school,	want	
"gewone	schooldag".	Ik	vind	daar	wat	van	....	(@PeterAnshof,	Peter	Anshof,	16-04-
2014)(@PeterAnshof,	Peter	Anshof,	16-04-2014)	

t415	
@thijsw	jij	dus	naar	noisia	/	nno	morgen?	vroege	of	late	sessie?	(@ennaN,	Nanne	
Huiges,	14-11-2014)	

t416	 @ikbenkimm_	jij	dus	naar	de	kerk	-_-	(@RobinPrinsx,	/-Robin	Prins-\,	19-01-2014)	

t417	
Hij	dus	naar	die	vijver,	vindt	inderdaad	die	kikker	en	vraagt	:	'Wil	jij	met	mij	trouwen?'	
'NEE',	zegt	de	kikker..	En	plop....	35	cm	(@TedjevandeMeer,	Ted	v.d	Meer,	03-01-2014)	

t418	

De	dokter	kan	daar	niet	onmiddellijk	iets	aan	doen	maar	geeft	hem	het	adres	van	een	
heks	die	ergens	in	het	bos	woont.	Hij	dus	naar	die	heks.	(@TedjevandeMeer,	Ted	v.d	
Meer,	03-01-2014)	

t419	
@depuydth	En	wij	dus	naar	Frankrijk!	Maar	was	liever	met	jou	meegegaan	!	:-)	
(@CathVandoorne,	Cathérine	Vandoorne,	15-06-2014)	

t420	
Het	#noorderlicht	is	het	beste	te	zien	rondom	de	#Pool	zei	het	#journaal.	Dus	ik	naar	
onze	bovenburen,	maar	er	was	niets	bij	ze	te	zien	(@vaneenige,	Demietri,	30-12-2014)	

t421	
sientjee_x	ik	had	dus	oortjes	nodig	om	een	filmpje	te	kijken	op	mn	mobiel,	maar	mn	
oortjes	lagen	beneden..	dus	ik	naar	beneden	en	zoeken	(@Alxshya,	Alishya,	27-12-2014)	

t422	

@betweters	Dus	ik	naar	Nick	Bakker	voor	een	Ruud	Brood.	Teruglopend	Van	den	Berg,	
zijn	we	Lars	Hutten	gaan	bouwen,	Maar	daar	kwam	De	Roover	(@petertjeAFCA,	Peter	
van	Dijk,	27-11-2014)	

t423	

@denrijn	schiet	in	bij	info@strava.	Twee	weken	later	reactie.	'Wij	zijn	HR	niet,	gewoon	
via	site	reageren'.	Niet	sterk.	Dus	ik	naar	site	2/3	(@H3ukels,	Frank	Heukels,	26-11-
2014)	

t424	

@ManonHelena96	voor	de	intercity	direct	was	er	geen	machinist,	dus	ik	naar	een	
andere	trein.	Rijden	er	geen	treinen	tussen	gouda	en	r'dam	(@JessReignBeau,	Jess,	13-
11-2014)	



 56 

t425	

@parkwaypiemels	Ja	guy	had	mij	keer	in	m'n	nuts	gepunched	en	had	week	best	wel	pijn	
weetje	dus	ik	naar	dokter	en	ging	er	zo'n	fucking	lekker	(@PatataimuHiki,	Part-time	Hiki,	
12-11-2014)	

t426	
Dus	ik	naar	de	casting	van	Boer	Zoekt	Vrouw,	blijkt	Bertha	41	me	leuk	te	vinden…	#BNN	
-	http://moby.to/89uc9z	(@Anoul,	Anoul	Hendriks	3FM,	06-11-2014)	

t427	

Yes.	Ewie	zijn	Fiets	is	er	weer.	Er	moest	een	nieuwe	binnen/buitenband	in	dus	ik	naar	de	
fietsen	maker.	De	man...	http://fb.me/3fVLqusZT	(@JannekePater5,	
JannekePaterArtPhoto,	01-11-2014)	

t428	

ze	schieten	al	die	varkens	af	in	nl	?dus	ik	naar	de	winkel	voor	een	lekker	stukkie	
goedkoop	nl	vleesvarken	?tja	mooi	nie	dus	?stervens	duur.	(@benadeelt,	aroodakker,	
29-10-2014)	

t429	
Balen	van	@Carglass_NL	Afspraak	voor	de	middag,vrijgenomen,konden	niet	aan	huis	
komen	dus	ik	naar	vestiging,	bleek	mijn	ruit	niet	aanwezig!	(@itsiR1,	iR1,	29-10-2014)	

t430	
Ik	had	nog	nooit	een	pad	gekiekt,	dus	ik	naar	Blijdorp,.....	http://fb.me/1dGoCDx50	
(@ridvandoorne,	ridvandoorne,	27-10-2014)	

t431	

@francois_k	Ik	gisteren	ook.	Iedereen	ging	naar	rechts,	dus	ik	naar	links	;-)	Vandaag	via	
Botlektunnel	gereden,	scheelde	file	op	de	brug.	(@chrishottentot,	Chris	Hottentot,	23-
10-2014)	

t432	
@diddi73	links	van	weblogs	naar	elkaar	plaatsen,	dus	ik	naar	jouw	blog	en	jij	naar	die	
van	mij	(@MarlonSebel,	LekkerEtenMetMarlon,	21-10-2014)	

t433	

@crvcken	het	ging	over	een	katje	en	mij,	liepen	ergens	in	een	god	vergeten	land	en	toen	
wilde	ik	weg.	Dus	ik	naar	een	boot	om	naar	(@WorthlessCute,	Just	a	Sukkel,	16-10-
2014)	

t434	

Dus	ik	naar	http://Bol.com	,	zie	ik	dat	dit	de	cover	is:	https://m.bol.com/nl/p/the-
second-half/9200000024721523/?tpsQuery=/N/0/Ntt/roy%20keane/sf/true	…	
Onvoorstelbaar,	toch?	(@MinneG,	Minne	Groenstege,	07-10-2014)	

t435	
@Meltjah	hat	appte	me	opeens	'hij	volgt	je'	dus	ik	naar	twitter	"nothing"	dus	ik	naar	
insta	"insta	deed	't	niet"	en	toen	stuurde	ze	een	ss😰(@ssssura_,	Sura,	06-10-2014)	

t436	

@ingnl	Mijn	pinpas	is	geblokkeerd	door	een	chipknipautomaat	met	vastzittende	
cijferknop.	Dus	ik	naar	ING	Utrecht:"Dag	wachten"	#byekoopavond	(@Stonehead,	
Stonehead,	02-10-2014)	

t437	

2004	Werchter	ging	ik	voor	David	Bowie.	Helaas	moest	hij	afzeggen.	Vervanger	van	de	
slotact?	2manyDJs,	dus	ik	naar	huis....	Dom	dom!	#Canvas	(@janrinse,	Jan	Rinse	
Blanksma,	29-09-2014)	

t438	
Dus	ik	naar	ABN	kantoor	om	m'n	chipknip	leeg	te	halen,	zegtie:	Ga	maar	naar	de	Rabo.	
(@Tillnlpn,	Mathilde	Verbrugge,	26-09-2014)	

t439	
Volgens	NS	Reisplanner	rijdt	mijn	trein.	Dus	ik	naar	station.	Wordt	omgeroepen:	15	min	
vertraging	(in	NS-app	niks	aan	de	hand)	1/2	(@Webgrrlnl,	Natalie	Hensen,	22-09-2014)	

t440	

@Margree03412919	dag	lieve	margreet	blijkelijk	ben	jij	op	een	langv	erdiende	vakantie	
;)	ik	hoorde	het	woord	Kut	door	Dolf	dús	ik	naar	mijn	(@AdrienneMentonE,	Egbert	
Beekman,	06-09-2014)	

t441	
Test	het	schoenpoetsdoekje	eerst	op	een	onopvallende	plaats.	Dus	ik	naar	de	gangkast.	
(@gstschrvr,	Dhr.	R.H.	Passchier,	28-08-2014)	

t442	
K	hoor	allemaal	gerinkel	op	straat	dus	ik	naar	buiten,	staat	er	een	ijscoman!	Super	leuk,	
wist	niet	eens	dat	dat	nog	bestond	😂	(@verakroezexxx,	Vera,	13-08-2014)	



 57 

t443	

Wil	ik	mn	ipod	opladen	ligt	mn	oplader	nog	beneden,iedereen	slaap	al	dus	ik	naar	
beneden	maar	onze	trap	dje	kraakt	heel	erg	1/2	(@noalisanne,	noa	Lisanne,	12-08-
2014)	

t444	
Ja,	lieve	mensen,	zo'n	dag	in	de	Arnhemse	zon	maakt	je	slaperig.	Dus	ik	naar	bed.	Slaap	
lekker	allemaal	en	sweet	dreams!	(@theon0563,	Music	&	Wine,	22-07-2014)	

t445	
naar	de	winkel,	ik	bedoel	dat	gaat	wel	door	natuurlijk.	Dus	ik	naar	de	winkel	en	ben	nu	
weer	terug	en	jaaa	hoor,	I	can't	stop	sweating	now!	(@PsychoCes,	Christ,	19-07-2014)	

t446	
Ik	had	zin	in	croissantjes	dus	ik	naar	de	appie.	Kom	meteen	met	€15	aan	boodschappen	
thuis	😂😇	(@madamedelarue,	Marije	V	S,	11-07-2014)	

t447	
@ramonheeren	nichtje	wou	frozen	cd	dus	ik	naar	mediamarkt.	Was	idd	deze	actie	dus	
sleeping	beauty	en	lego	movie	gehaald	(@coppersaurus,	Copper,	01-07-2014)	

t448	

Ik	moest	deze	namiddag	naar	de	bank,	maar	die	was	pas	open	om	14	u,	dus	ik	naar	een	
klein	kroeg	voor	een	koffie....	http://fb.me/2X8YO2GzG	(@RECHTOPEENLEVEN,	roel,	28-
06-2014)	

t449	
Dus	ik	naar	buiten.	Dus	ik	weer	naar	binnen	voor	eenn	jas	want	herfst.	(@DjangoXL,	
Django,	24-06-2014)	

t450	

Bij	het	verlengen	van	je	abonnement	worden	de	BloX	blijkbaar	allemaal	uitgezet.	Dus	ik	
naar	Polen,	denkend	dat	ik	een	Dagbundel	Internet	heb	(@herwinthole,	Herwin	Thole,	
20-06-2014)	

t451	

zo'n	chagrijnige	doos:	"je	komt	leveren?	moet	je	naar	de	andere	kant	rijden".	Ook	
goedemorgen,	dacht	ik	nog.	Dus	ik	naar	de	andere	kant...	(@Minimaxx,	Vos,	19-06-
2014)	

t452	
@DeSmaakboutique	Ja,	was	balen	man.	Dacht	dat	het	donderdag	beter	ging,	dus	ik	naar	
afspraak...	Was	ik	vrijdag	weer	ziek,	damn!	(@Dyvsign,	Dyvsign	(Yvonne),	16-06-2014)	

t453	
@diligunte	die	zei	zo	een	nicole	zegt	da	ik	dacht	sws	nicolaaaaa	dus	ik	naar	twitter	en	
twas	nog	zo	hahaha	(@banannaxxx,	novia,	15-06-2014)	

t454	
@MartijnKonings	Dús	ik	naar	Zuid.	Werkelijk	geen	kutcactus	te	bekennen.	
Manmanman.	(@CarovanMourik,	Caroline,	07-06-2014)	

t455	

#Politie	auto	stond	op	de	busbaan	dus	ik	naar	politieman:	hee	zo'n	boete	is	best	duur	he	
op	de	busbaan	staan..	Hij	kon	er	wel	om	lachen	😋(@missdiamond14,	MissDiamond,	05-
06-2014)	

t456	

Leuk,	zaterdagavond	naar	de	film.	Dus	ik	naar	de	Arena.	Blijkt	er	een	fucking	Toppers-
concert	te	zijn.	Die	mensen...	Zoiets	bizars!	Wow.	(@MarcHartkamp,	Marc	Hartkamp,	
31-05-2014)	

t457	
Dus	ik	naar	die	andere	kerk	gisteren.	Krijg	nu	allemaal	al	vet	lieve	berichten	van	de	
mensen	daar.		Yaaaaay	vind	ik	leuk	(@RunwithFashion,	Iris,	26-05-2014)	

t458	
Dus	ik	naar	de	tandarts...	Tandarts:	heeft	u	erg	veel	last	van	uw	kies?	Ik:	nou...	waarom	
denkt	u	dat	ik...	(@erwinsimons2,	erwinsimons,	23-05-2014)	

t459	

Dus	ik	naar	huis.	Id	halen.	Terug.	Nee	u	kunt	alleen	tegelijk	stemmen.Ik	was	sterk	voor	
Europa	maar	snap	nu	wat	ze	met	bureaucratie	bedoelen	(@pvandeursen,	Paul	van	
Deursen,	22-05-2014)	

t460	
Keek	uit	mn	raam	en	zag	n	kampvuur	bij	de	tattoo	shop,	dus	ik	naar	beneden,	issie	
alweer	geblust!	En	Nu	stinkt	m'n	kamer	naar	rook	!	(@loesur,	Marloes,	15-05-2014)	

t461	

Er	was	n	omleiding	ivm	n	longboard	wedstrijd.	Volwassen	kerels	op	n	skateboard	XXL.	
Was	net	klaar	dus	ik	naar	beneden.	Record	is	nu	62,2	km.	(@RVcyclist,	Robert	
Vermeulen,	11-05-2014)	
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t462	
Meisje	in	de	aula	op	school:	"Dus	ik	naar	de	dokter...	heb	ik	MAAR	3	soa's..."	
(@013_Rick,	Rick	van	Esch,	07-05-2014)	

t463	
Lieverds,	net	te	horen	gekregen	dat	ik	ook	weer	vroeg	op	moet,	dus	ik	naar	bed!	Slaap	
lekker	allemaal	en	sweet	dreams!	(@theon0563,	Music	&	Wine,	02-05-2014)	

t464	
Dus	ik	vraag	om	mijn	reservesleutel…	is	diegene	niet	thuis.	Degene	die	haar	sleutel	
heeft,	is	‘m	kwijt.	Dus	ik	naar	de	sleutelmaker…	(@Anne_typist,	A-typist,	30-05-2014)	

t465	
Collega	ziek	voor	derest	van	de	week	dus	ik	naar	huis	alle	dokter...	(@FireFlyChar90,	
Chearlene	Deramout,	27-04-2014)	

t466	 Dus	ik	naar	Zara,	hadden	ze	geen	ruitjes	meer	(@geenbananen,	Glen	Coco,	23-04-2014)	

t467	
Ligbed	gezien	op	internet,	bij	Blokker	Tuin	XL.	Dus	ik	naar	Cruquius:	hebben	ze	hem	niet.	
Moet	ik	nog	een	keer	of	€	30,-	verzendkosten.	(@RianVisser,	Rian	Visser,	21-04-2014)	

t468	

@Sougiblatti	:)	Er	stond	een	poort	open	en	daarachter	zag	het	er	leuk	uit,	dus	ik	naar	
binnen,	foto	gemaakt	en	ik	loop	terug	en	zie	1/2	(@ZusterLucretia,	Zuster	Lucretia,	11-
04-2014)	

t469	 Droog	dus	ik	naar	de	fietstraining	van	@TVAlmerenl	(@Mjvisser,	Mjvisser,	07-04-2014)	

t470	

Cadeau	wat	ik	gaf	met	kerst	kaduk,	dus	ik	naar	@deBijenkorf	op	zaterdagochtend.	Oeps,	
Maffe	Marathon...	Wel	goed	opgelost,	gelukkig.	Hulde!	(@Gloudevrouw,	Nathalie	
Gloudemans,	06-04-2014)	

t471	
Dus	ik	naar	het	Westelijk	Havengebied	voor	m'n	fiets.	Maar	hij	was	er	niet.	Dus	toch	
gestolen!	Wel	leuk	uitstapje,	vriendelijke	mensen.	(@AlexanderTempel,	,	27-03-2014)	

t472	

@srslyacm	krant	dat	je	nieuwe	kaartjes	kon	kopen	dus	ik	naar	me	moeder	en	zeggen	je	
MOET	die	kaartjes	kopen	ik	MOET	naar	justin	dus	toen3/?	(@Melissjbd,	Melissa,	24-03-
2014)	

t473	
dus	ik	naar	de	receptie,	zegt	die	vrouw	ja	ik	kreeg	net	al	een	telefoontje	van	een	meisje	
die	in	alle	haast	de	verkeerde	jas	heeft	gepakt,	(@alltimetamsel,	Tamaraa,	20-03-2014)	

t474	
@Miss_FAKEsmile	ik	was	mn	kauwgom	vergeten	dus	ik	naar	alle	mensen	met	
zonnebrillen	hahaha	(@_ProjectDavid,	Mindfuck,	18-03-2014)	

t475	
Dus	ik	naar	de	supermarkt	om	wat	eieren	op	de	kop	te	tikken,	je	raad	het	al:	eieren	stuk.	
(@CircusVoid,	CircusVoid,	15-03-2014)	

t476	

No	heads	up.	No	nothing.	Dus	ik	naar	de	voda	store	waar	ik	door	de	medewerkers	wel	
vriendelijk	werd	geholpen,	maar	toen	ik	moest	bellen..	(@Jaskelis,	Jasmine	Igwe,	13-03-
2014)	

t477	
Dus	ik	dacht	dat	iemand	aan	het	huilen	was	buiten,	dus	ik	naar	mijn	balkon.	Is	het	m'n	
buurjongen	die	porno	aan	het	kijken	is.	Zo	awkward.	(@Fiorenhs,	Habesha,	12-03-2014)	

t478	
@JuhannesVinkel	dus	ik	naar	het	buurtcentrum	in	de,	je	raad	het	al:	buurt.	
(@ZeeKomkommer,	Y,	12-03-2014)	

t479	
Ik	moest	wat	obscure	ingrediënten	hebben,	dus	ik	naar	die	verschrikkelijke	AH	XL	hier	in	
#Overvecht.	Hebben	ze	het	niet.	(@JasperFastl,	Jasper	Fastl,	07-03-2014)	

t480	

Mijn	vriendin	belde	me	gister	als	ik	naar	haar	toe	kwam,	dus	ik	naar	haar	huis!	Is	alleen	
haar	beste	vriendin...	http://fb.me/2KyPfL0U6	(@CoenRijpma,	Coen	Rijpma,	06-03-
2014)	

t481	 Dus	ik	naar	de	#kapper	...	(@radiofrank,	Frank	van	Dijk,	05-03-2014)	

t482	
Ik	dacht	net	echt	dat	er	gestolen	werd,	dus	ik	naar	de	garage	ligt	er	een	bos	bloemen..	
Van	wie???	(@xxbeautje,	Beau,	28-02-2014)	
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t483	

K	moest	ineens	naar	m'n	opa	toe,	dus	ik	naar	m'n	opa	toe,	daarna	gingen	we	naar	de		
paarden.	En	toen:	STOND	MN	NIEUWE	PONY	IN	DE	STAL❤�❤�❤�💕	
(@Amy_Tommie,	Amy	Baltus,	27-02-2014)	

t484	
Dus	ik	naar	binnen,	geen	@KarsuDonmez	te	zien	hoor!	#Barca	#Raval	;)	
(@howardkomproe,	Howard	Komproe,	26-02-2014)	

t485	
Jip	ben	je	wakker	kijk	je	od	klok	zie	je	dh	bijna	13u	is	dus	ik	naar	sjattie	blijkt	te	vroeg	te	
zijn	dus	terug	http://4sq.com/1lidL9w	(@scannyboy,	Bram	Gelderland,	25-02-2014)	

t486	
Komt	mn	zusje	opeens	naar	boven:	One	direction	is	op	tv!	Dus	ik	naar	beneden	jaa	hoor;	
Story	of	my	life	😊	#XITE	(@5SecondsofPezza,	Rianneeele,	23-02-2014)	

t487	
Zegt	mijn	moeder:	Jop	kom	nou	eens	beneden	zitten!	Dus	ik	naar	beneden,	zitten	zij	the	
bridge	te	kijken	dus	mag	ik	niks	zeggen	(@Joproeleven,	Jop	Roeleven,	22-02-2014)	

t488	

HAHAHA,	krijg	ik	een	appje	van	eef	kom	heeeeel	snel	buiten	dus	ik	naar	buiten.	Zegt	ze	
opeens	ja	mn	moeder	zegt	even	snel	een	knuffel	(1/2)	(@dionnebieberr,	dionne,	18-02-
2014)	

t489	
dus	ik	naar	de	IC	richting	Schiphol	komt	de	andere	naar	Den	Helder.	''oh	beter''	dacht	ik.	
(@heyitssahar,	sahar,	18-02-2014)	

t490	
Gotver	ben	ik	mn	moeder	weer	kwijt	,	zegt	ze	i	ga	naar	bboven	dus	ik	naar	boven,	is	ze	
daar	niet	ha	leuk	(@ambrikoosjes,	Am,	18-02-2014)	

t491	

Vanavond	in	@parktheater	Mexicaanse	hond	en	muziekavond	@vanmaerlant.	Kon	bijna	
niet	kiezen!	Dus	ik	naar	de	een	en	dochter	naar	de	ander!	(@MiekNienhuis,	Annemiek	
Nienhuis,	13-02-2014)	

t492	
@AnouschkaAutumn	ja	vage	shit	blijkbaar,	ik	was	mijn	jas	vergeten	dus	ik	naar	binnen	
en	terwijl	is	de	rest	opgepakt	geweest	ofzo	(@BBQezel,	Lionel,	09-02-2014)	

t493	
Dus	ik	naar	de	#Primera	voor	een	@Zutphensekoerier	(want	niet	in	de	bus	gekregen),	
worden	ze	niet	meer	geleverd.		Grrr...	(@tAtriumZutphen,	Marion	Traas,	07-02-2014)	

t494	
Dus	ik	appte	met	mn	zus	van	na	dansen	gelijk	naar	huis	oke	zie	je	straks	thuis!	Dus	ik	
naar	huis	->	is	ze	der	niet	😞(@DanceLikeSophia,	,	06-02-2014)	

t495	

School	pakt	me	iPod	af,	mag	die	dagnog	ophalen	via	vanViersen	naar	de	administratie.	
Dus	ik	naar	de	administratie:	'Wij	hebben	niks	binnen'	(@xxvalentiina,	Valentina,	28-01-
2014)	

t496	

€	8	miljoen	op	het	ISV	te	bezuinigen'.	Dus	ik	naar	't	ProgrammaAkkoord	
(http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/	…),	blz.	27.	Daar	staat	iets	anders.	
#Amsterdam	(@RolfUhlhorn,	Rolf	Uhlhorn,	26-01-2014f)	

t497	
@Indewar1	Maakten	ze	mij	vroeger	altijd	wijs.	Dus	ik	naar	de	spiegel.	En	die	van	die	2	
soldaatjes	vatte	ik	ook	nooit.	Ken	je	die?	(@Blokkendoos1,	Peter	Blok,	21-01-2014)	

t498	
Ugh	dacht	dat	ik	mn	nu-tella	bij	gym	had	laten	liggen	dus	ik	naar	school..	Maar	hij	zat	
gwn	in	mn	gymtas..	-.-	(@1975shoran_,	anne,	14-01-2014)	

t499	
Laatst	dacht	ik	dat	@Biebsfeelings_	en	@EPCC_98	ruzie	hadden	via	twit	dus	ik	naar	
paniek	toe	naar	marni	en	toen	keek	ze	me	zo	aan	-.-	(@Maaikxxx,	Maaike,	13-01-2014)	

t500	 OKE	DUS	IK	NAAR	DE	ALBERT	HEIJN	(@geenbananen,	Glen	Coco,	12-01-2014)	

t501	

@jrdevrije	Jup.	Dus	ik	naar	yoga,	naar	zelfverdediging,	goed	eten	kopen,	meditatie,	
kennis	op	doen	buiten	de	NOS,	filosofie,	etc..	(@TerrierBram,	Cannabis	for	life!,	12-01-
2014)	

t502	

@Lisettebonne	@henkdekapper	het	is	ook	maar	een	grapje	M'n	collega	zei	het	ooit	
eens,	en	ik	lag	in	een	deuk.	dus	ik	naar	de	schadehersteller	(@texelverslaafde,	Jan	Peter	
Kamermans,	09-01-2014)	
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t503	

Gister	avond	om	10	uur	ofzo	had	ik	echt	F.	veel	last	van	me	kies	duurde	dus	ik	naar	de	
tandart	toe	hebben	ze	me	kies	er	uit	gehalt		was	echt	(@Samirashakira,	Samira,	06-01-
2014)	

t504	
@truetje85	@OeverDaphne	Joyce	en	ik	vroren	zowat	dood	;).	Minder	dan	uur	voor	
aanvang,	nog	geen	Robbert.	Dus	ik	naar	de	portier;	(@_Anita1101,	Anita,	05-01-2014)	

t505	 Dus	jij	naar	je	ex.	Einde.	(@lucvanderzandt,	Luc,	08-12014)\	

t506	
RT	@taalprof:	@hadebee	(...)	dus	jij	naar	je	tuin	en	je	zit	er	temidden	van	warrig	
getwitter	(@taaljournalist,	Gaston	Dorren,	27-11-2014)	

t507	
Alle	huurautos	blijken	toch	op.	Dus	wij	naar	de	balie	voor	tgv	tickets.	(@Procentje20,	
Wouter	de	Vries,	30-12-2014)	

t508	
Dus	wij	naar	vrdin.	Was	niet	haar	fiets.	Terug	naar	zijn	huis.	Turkse	moeder:	
"DISCRIMINATIE"	@Aanklacht	.	(@Kneistonie,	Anton	-VDRepe,	02-12-2014)	

t509	

Dus	wij	naar	de	wc,en	we	komen	5	minuten	te	laat	binnen	omdat	we	op	elkaar	gingen	
wachten	,	zet	die	asshole	ons	neer	als	'te	laat'	gfyp	😓(@noalisanne,	noalisanne,	01-12-
2014)	

t510	

Voordat	science	begon	moesten	ik	en	nog	3	andere	vriendinnen	van	me	naar	de	wc	dus	
wij	naar	die	docent	en	vragen	of	dat	mag	'	ja	ga	maar'	(@noalisanne,	noa	lisanne,	01-12-
2014)	

t511	

Ik	en	5	andere	mensen	moesten	vanmiddag	EcoRep	inhalen,	leraar	zegtzo:	ga	t	maar	op	
de	gang	maken,	dus	wij	naar	de	gang,	hij	deur	dicht	doen	(@Frederike1998,	Frederike,	
05-11-2014)	

t512	 Dus	wij	naar	de	winkel	om	een	schaats	te	kopen.	(@hippekut,	hippekut,	04-11-2014)	

t513	

Heel	dagje	niks	gedaan.	Vnv	alleen	franse	zinnetjes	leren	en	morge	groep8	op	school	
dus	wij	naar	eindh.	Voor	exursie	btr	les	!	Dan	weekend	(@PeijnenborgM,	madeleine.,	
30-10-2014)	

t514	
Zoon	doet	een	spreekbeurt	over	ijzer	dus	wij	naar	het	IJzermuseum	in	Ulft.	Verrassend	
leuk!	(@IngridOonincx,	IngridOonincx,	24-10-2014)	

t515	
Bah	rotweer,	en	ze	zeiden	dat	dit	de	droogste	dag	zou	zijn,	dus	wij	naar	de	dierentuin.....	
(@ilseh1983,	Ilse	H,	16-08-2014)	

t516	
We	moesten	toch	ergens	wachten	tussen	de	2	optredens...	Dus	wij	naar	de	paters	
http://fb.me/1i1XOCX0j	(@romeoofficial,	De	Romeo's,	05-08-2014)	

t517	

@__Mainiaccx	nou	k	stond	in	de	regen	dus	Owen	was	niet	thuis	dus	wij	naar	stad	en	
toen	werden	we	door	njongens	anagesproken	en	k	lachde	(@MattsSunshine__,	
Chayenna,	29-07-2014)	

t518	 @DanielLohues	dus	wij	naar	lonnen	ja	(@BernardGepken,	Bernard	Gepken,	20-07-2014)	

t519	
Zo,	schoonouders	zijn	geïnstalleerd	in	ons	huis,	dus	wij	naar	Frankrijk	om	te	werken	als	
#wegenwacht	voor	de	#ANWB	(@wegenwacht4158,	Romano,	16-07-2014)	

t520	

Dus	wij	naar	de	speeltuin.	Want	hoe	druk	zal	het	zijn	op	maandag	voor	3	uur?	Was	even	
vergeten	dat	de	vakanties	zijn	begonnen..	(@Teetjemineetje,	Temon	Kooistra,	14-07-
2014)	

t521	

@Samsung_NL	de	garantie..dus	wij	naar	mediamarkt.	Moeten	ze	hem	opsturen.	Duurt	
2/3	week.	Dus	moeten	we	maar	3	weken	zonder	stofzuiger	#fail	(@DaanBorjeson,	Daan	
Borjeson,	14-07-2014)	

t522	
Dus	wij	naar	huis	ter	duin..#OranjeBedankt	#twelftal	#picture	(@micheltie,	Michel	van	
Dijk,	13-07-2014)	

t523	 Bieb	is	geslotennl	dus	wij	naar	huis	(@Sumbulx,	Sumbul,	24-06-2014)	
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t524	
@Michfoshizzle	Ik	had	met	oma	de	perfecte	gevonden	en	ik	was	blij	want	stond	bij	€50,-	
dus	wij	naar	binnen	was	het	alleen	het	topje....	(@Sprinkhaan,	Christie,	23-06-2014)	

t525	 Dus	wij	naar	t	werk..	(@0113CHERNO,	Jarno	Huijbrechts,	18-05-2014)	

t526	
''Cafe	de	benen	van	Italië',	heette	het.	Ze	waren	open.	Dus	wij	naar	binnen''.	
#VanDuingrapje	#ESF14	(@MartvGerwen,	Martijn	van	Gerwen,	10-05-2014)	

t527	 @DearDeir	Dus	wij	naar	Blaricum...	;-)	(@knoltalk,	Margaret	Knol,	18-02-2014)	

t528	

@Christina2you	we	hebben	toch	nieuw	rooster!	En	wij	dachten	dat	we	gym	hadden	dus	
wij	naar	gym	hadden	we	dus	geen	gym	10	min	telaat	bij	bv	(@BodilKrabbenbos,	07-01-
2014)	

t529	
@Hi_nobody	steef	en	ik	willen	biertje	halen	voor	brent,	ik	dus	naar	de	kassa	en	die	shit,	
moeten	ze	persee	van	steef	ook	zn	id,	ookal	zeg	(@RickSnoeren,	Rickk',	14-05-2015)	

t530	

Dochter:	"Ik	dus	naar	de	wc	op	school	om	m'n	neus	leeg	te	eten,	en	toen	was	m'n	nagel	
gescheurd	waardoor	dat	dus	niet	lukte".	#twittercolumn	(@Flopkok,	flopkok,	03-05-
2015)	

t531	
@KijkJeOokMee1	Aha.	Ik	dus	naar	een	plaatje	van	iemand	die	blijkbaar	een	natte	scheet	
heeft	gelaten.	(@Deepvanbinnen,	Deepak	Bhikharie,	20-03-2015)	

t532	
Ik	dus	naar	de	Facebook	pagina	'PVV	Aanhangers'	om	daar	een	goedkope,	lage,	platte	
aanhanger	te	kopen.	Wat	denk	je?	(@AndieARBEIT,	Andie	Arbeit,	19-03-2015)	

t533	
@emptygoldemi	huh	er	stond	niks	in	mn	tweet?	raar	haha!	maar	ik	ga	gewoon	naar	de	
buren	:)	maar	jij	dus	naar	adam?	bij	iemand	of?	:)	(Bluryvessel,	iris,	28-12-2015)	

t534	
@drbrambakker	en	jij	dus	naar	de	mensen	wat	ze	aan	t	doen	zijn	ipv	naar	de	mooie	
plekken..ook	zonde	van	je	vakantiemoois:))	(@Gjamh1,	GH,	24-07-2015)	

t535	

@jeroen0104	:-))	!	Maar	ja,	de	leerling	pest	niet.	Hij	vindt	dat	school	'm	pest	door	
gebedsruimte	te	weigeren.	Hij	dus	naar	coördinator?	:-)	(@Hminkema,	Hannes	
Minkema,	24-01-2015)	

t536	
@anmeel	Dank!	Ook	leuk.	:)	(Wij	dus	naar	Lissabon	met.	:))	(@WillemDudok,	Willem	
Dudok,	26-01-2015)	

t537	

Op	zolder	willen	we	zo'n	white	trash	laminaat	vinex	vloer.	Dus	ik	naar	de	Gamma.	
Hebben	ze	16	soorten	wit.Keuzestress	tot	en	met....	(@micheldebruijn,	michel	de	bruijn,	
24-12-2015)	

t538	 dus	ik	naar	http://meld.groenlinks.nl		...	(@bertboerland,	bert	boerland,	20-12-2015)	

t539	
@Martiniii10	verteld	over	mijn	fanaccount.	Dus	ik	naar	die	docent	van	'Hey	dat	is	het	
neefje	van!'	Riep	-ie	Nino	erbij!	#awkward	(@LLGFans,	Demi,	17-12-2015)	

t540	
Dus	ik	naar	Limburg,	@bashoogland	twittert	ALTIJD	mooi	weer	foto's...	Juist...	
(@FemkeHoogendijk,	Femke	Hoogendijk,	11-12-2015)	

t541	

Ik	kwam	er	net	achter	dat	ik	maggieblokjes	vergeten	was	te	kopen	voor	de	Roti	Kip...	
Dus	ik	naar	de	Poeisz....	http://fb.me/4uMP7u29q	(@RepjeDebje,	Debby	Deb,	05-12-
2015)	

t542	

Dus	ik	naar	een	kickboksgala.	Vooraf	was	ik	bang	voor	criminelen,	maar	de	enige	
criminelen	die	er	waren,	zaten	in	de	jury.	Arme	@MurthelG.	(@JamesWorthy,	James	
Worthy,	04-12-2015)	

t543	
Limburg.	U	weet	wel,	die	provincie	die	'wieler-minded'	wil	zijn.	Dus	ik	naar	The	Program;	
draait	ie	nergens.	#Limburg	(@Maartenvkooij,	Maarten	van	Kooij,	29-11-2015)	

t544	
#kpn	#kpnstoring	vrouw	blij	dat	ik	niet	met	de	afstandsbediening	zit	dus	ik	naar	
http://dutchmilfcam.nl		wordze	boos	(@2eliefde,	2eliefde.nl,	20-11-2015)	
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t545	
Dus	ik	wil	net	de	retouren	gaan	ophalen,	ga	de	roltrap	af,	zie	ik	opeens	mn	beste	vriend.	
Dus	ik	naar	m	toe	en	toen	pakte	die	me	op	(@illuminathalie,	MaanMeisje,	14-11-2015)	

t546	

Eigenlijk	moest	ik	gesso	hebben.	Dus	ik	naar	de	winkel.	Kreeg	je	gratis	1l	gesso	bij	5	
potten	verf.	Dus	ik	10	potten	verf	kopen.	130	euro.	(@arbysophia,	Sophia	Anastasia,	13-
11-2015)	

t547	

@FemkevanH	nou	ik	moest	ff	ergens	zitten	en	was	met	de	auto.	Dus	ik	naar	Bispnspoor.	
Toen	vond	ik	het	daar	stom	en	ging	naar	Utrecht.	(@ovanwilgenburg,	Onno	van	
Wilgenburg,	12-11-2015)	

t548	
De	demo	bij	het	#wpc	is	rustig	verlopen..#havenarbeiders	iedereen	weer	naar	huis..Dus	
ik	naar	het	bureau!	#maashaven	(@M_Sepers,	Myrna	Speers,	11-11-2015)	

t549	
Ouders	gingen	naar	bed,	dus	ik	naar	huis.	Ontspannen	avondje	zo.	(@McHollander,	
McHollander,	10-11-2015)	

t550	

Gister	kreeg	ik	EINDELIJK	een	mailtje	dat	de	35O	palette	van	Morphe	back	in	stock	was,	
dus	ik	naar	de	website.	Uitverkocht	binnen	20	minuten	(@yaskarma,	yassssssmin,	03-
11-2015)	

t551	

Ik	zat	met	een	vraag	aan	Fokke	en	Sukke	is	grappig.	Dus	ik	naar	de	FAQ's.	Ik	was	al	fan,	
maar	nu	vind	ik	ze...	http://fb.me/2xQly5qP9	(@SylviaSchaffrth,	Sylvia	Schaffrath,	26-
10-2015)	

t552	
@Juudjeee	en	die	kerel	zei	van	niet..	Nou	prima	dacht	ik...Dus	ik	later	broodje	eten	op	
(zomer)vakantie	*tik*	spalk	los	dus	ik	naar	de	ortho	(@Barbarab98,	Barbs,	22-10-2015)	

t553	

Dus	ik	naar	Ikea.	Ik	wilde	eindelijk	ook	eens	de	honefoss	spiegels	meenemen	waar	ik	al	
zo	lang	verliefd	op	ben.	Uit	het	assortiment	😢(@Teetjemineetje,	Temon	Kooistra,	17-
10-2015)	

t554	

@Annalika_online	Dus	ik	naar	huis	met	de	fiets	met	hulpmotor	van	mijn	pa.	
Godverdomme	janken	dat	ding!	Scheuren	als	een	gek.	(@SandraSchoppers,	Sandra	
Schoppers,	12-10-2015)	

t555	

@EsoClose	Alleen	Palestijnen	mogen	die	grensovergang	gebruiken.	Dus	ik	naar	de	
kamer	van	de	commandant	van	de	grensovergang	en	zijn	minions.	(@ThijsWhoa,	Thijs	
Wolters,	06-10-2015)	

t556	
Dus	ik	naar	de	Action:	"Ik	wil	de	beste	oordopjes	die	u	heeft."	De	'dure'	van	3	euro	
werden	voorzichtig	aangewezen.	(@Sanzie1982,	Sanzie,	05-10-2015)	

t557	
@MEENederland	@WeHelpen	Dus	ik	naar	de	site:	jammer	dat	de	aanvragen	niet	up	to	
date	zijn.	Ik	haak	dan	af.	(@eH_onad,	Serge	Metselaar,	02-10-2015)	

t558	

Steeds	weer	denk	ik	dat	http://www.speld.nl		de	textieldrukkerij	is.	Dus	ik	naar	
http://www.despeld.nl	.	Is	het	toch	net	andersom!	(@jensvdweele,	Jens	van	der	Weele,	
28-09-2015)	

t559	

Jungs,	ik	voel	me	zo	beroerd	als	de	ziekte,	dus	ik	naar	de	wc.	Herinner	ik	me	opeens	
deze.	De	iPhone…	https://instagram.com/p/8KF6wOvEyu/	(@kulturtankster,	Elise,	27-
09-2015)	

t560	
Dus	ik	naar	@Coolblue_NL	met	mn	stukke	telefoon:	Heel	vervelend	meneer,	hier	heeft	
u	een	nieuwe.	Geen	gedoe.	Ook	wel	eens	fijn!	#pluim	(@Willem2k,	Willem,	24-09-2015)	

t561	

Ik	moest	deze	namiddag	naar	de	bank,	maar	die	was	pas	open	om	14	u,	dus	ik	naar	een	
klein	kroeg	voor	een	koffie....	http://fb.me/4E2VoIHjI	(@RECHTOPEENLEVEN,	Roel,	20-
09-2015)	

t562	
Huh	op	de	9292	app	staat	dat	er	geen	bus	uit	lekkerland	gaat	rond	deze	tijd	dus	ik	naar	
Alblasserdam,	zie	ik	de	bus	op	de	dijk	rijden	en	(@SOul_DestrOyer,	L	I	S	A,	15-09-2015)	
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t563	
@raymondkoning	daar	stata	tegenwoordig	ontslag	op.	Dus	ik	naar	buiten.	Zat	net	in	een	
flow,	die	ben	ik	nu	kwijt	hahahaha	(@sporterjoost,	Joost	van	Loo,	14-09-2015)	

t564	
Afijn,	dus	ik	naar	Twitter	voor	wat	#ophef.	Wat	denk	je?	He-le-maal	niets!	
(@Gysbert_III,	Gilbert	Mel	i	Moll,	13-08-2015)	

t565	

Echte	schrijvers	verstaan	de	kunst	van	het	schrappen.	Dus	ik	naar	de	uitgever	met	mijn	
bundel	'Geschrapte	verhalen'.	"Daar	kan	ik	niks	mee."	(@_hetwaait,	Het	Waait,	02-08-
2015)	

t566	
Dus	ik	naar	een	andere	coupe,	die	helemaal	leeg	was.	KOMEN	ER	ENGELS	DIE	SUPER	
HARD	PRATEN	(@Poederprinses,	Baeva,	25-07-2015)	

t567	
Ik	zat	laatst	ook	bij	de	maccie.	Ik	bestelde	6	kipnuggets	maar	er	zaten	er	5	in.	dus	ik	naar	
de	k...	—	HAHHAHAH	WTF	http://ask.fm/a/cbaf2e45	(@AnnaFirouz,	anna,	24-07-2015)	

t568	

@bol_com	bij	de	app	kan	je	geen	kortingcode	invoeren	dus	ik	naar	de	website,		en	daar	
kan	ik	niet	bestellen	omdat	er	nog	iets	verwerkt	wordt	(@Bassiewazzy,	Bas	van	den	Bor,	
23-07-2015)	

t569	
Oke	omg😂	mn	wifi	deed	t	net	niet	meer	dus	ik	naar	de	receptie	en	dat	wijf	ging	toen	
helemaal	dingen	op	mn	mobiel	lopen	doen	en	toen	1/2	(@kusxoxo,	X,	14-07-2015)	

t570	

Zeg	@NS_online	wou	net	inchekken	met	die	hema	dagkaart	maar	lukte	niet	dus	ik	naar	
ns	medewerken	liet	me	dus	binnen	ken	ik	gewoon	reizen	(@PriscillaDeJon3,	Priscilla	De	
Jong,	05-07-2015)	

t571	
We	hadden	schoolborrel.	In	de	zon.	We	gingen	naar	huis.	Man	nam	nog	1	biertje	aan.	
Kids	al	in	auto,	dus	ik	naar	huis.	Hij	is	nu	kleddernat	(@Safeje,	Sevgi,	02-07-2015)	

t572	
Pauze	bij	San	Andreas	3D,	dus	ik	naar	de	WC,	sta	ik	gewoon	naast	een	andere	breuklijn.	
Met	je	broek	op	half	6.	(@anoul,	Anoul	Hendriks	3FM,	30-05-2015)	

t573	
@KPNwebcare	Helemaal	van	slag	na	verwisselen	batterijen.	Heel	raar.	Dus	ik	naar	de	
winkel.	Kreeg	een	tel.nr	want	dan	is	het	gratis	1/2	(@sylxr,	Sylvia	Roelofs,	16-05-2015)	

t574	

@IKEANederland	Dus	ik	naar	klantenservice,	IKEA	kent	geen	coulance	regeling.	Met	
andere	woorden,	15%	door	mijn	neus	geboord.	(@Pvdmeerendonk,	P	vd	Meerendonk,	
06-05-2015)	

t575	

Hoor	ik	het	goed??	#BrandpuntTv	Eerste	mnden	bij	pa	en	moe.	Daarna	ma	aan	t	werk	
dus	ik	naar	de	creche,	hoezo?	Is	pa	uit	beeld?	#seksisme	(@jacqvanbeers,	Jacquelien	
van	Beers,	05-05-2015)	

t576	
Dus	ik	naar	huis	zonder	pakje.	@bpost	tijd	voor	wat	hulpvaardigheid.	#lt	(@JoDeGroeve,	
Jo	De	Groeve,	25-04-2015)	

t577	

@Danielle13479	wordt	eerst	gezegd	met	mondelingen	gaat	nederlands	niet	door.	Dus	ik	
naar	huis	gaat	nu	wel	ineens	door	tis	komen	of	nakomen	(@sandervdlinde,	Sander,	13-
04-2015)	

t578	
#LPG-tank	leeg	dus	ik	naar	de	pomp.	Slang	erin.	Drukken	op	die	knop.	Komt	er	niets	uit.	
Iemand	een	idee?	#dtv	(@briedecassese,	Advocaten	in	Almelo,	03-04-2015)	

t579	
@RoninAiki	@amanda_dus	ik	naar	de	bakker	vanmorgen..	(@beewee71,	Bart,	19-03-
2015)	

t580	
Dus	ik	naar	school.	Het	bleek	dat	ik	1	van	3	leerlingen	was	die	kwam	opdagen	voor	het	
blokuur	geschiedenis.	(@bladiebla1000,	Susan,	11-03-2015)	

t581	

Op	de	cursuslocatie	word	het	systeem	getest.	Gaat	de	slow	whoop	af,	dus	ik	naar	
buiten.	Maar	het	was	wel	erg	eenzaam!	#fail	#bhvtraining	(@hvengeltje,	Dorinda	Bos,	
10-03-2015)	
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t582	

Ik	was	gister	voor	het	eerst	in	al	die	jaren	ongerust	om	mijn	vrouw..	Hoorde	om	00:20u	
nog	niets	dus	ik	naar	dr	werk.	Wa	denkte?	Wijn	😱😂(@LeroyWoudstra,	IBL,	05-03-
2015)	

t583	

Kwam	op	me	werk	en	me	bazin	heel	enthousiast	ja	ga	in	de	keuken	kijken	wat	we	
hebben	gekregen,	dus	ik	naar	de	keuken,	maar	ik	zag	niks?	(@brambooss,	bram	pcd,	21-
02-2015)	

t584	

@briedecassese	Ik	krijg	vanuit	de	#DDR	wel	vaker	dat	soort	tips.	Of	receptjes.	Pilletjes,	
meestal.	Dus	ik	naar	de	dokter:	humor	100%	okay.	(@Geertgeel,	Geert	Geel,	30-01-
2015)	

t585	
Zou	met	moekes	tv	kijken	dus	ik	naar	beneden	later	komt	pa	beneden	zegt	dje	lig	je	hier	
te	slapen¿	bleek	dat	moekes	boven	tv	ging	kijken	:/	(@believe_cim,	derya,	25-01-2015)	

t586	

Ik	schoot	enorm	in	de	stress.	Dus	ik	naar	de	dokter:'Dokter,	ik	moet	een	middel	hebben	
tegen	stress,	en	rap	een	beetje!	#Finkers	(@pzandbergen1908,	Peter	Zandbergen,	24-
01-2015)	

t587	

Dus	ik	naar	gym	omdat	het	moet.	Denk	maar	niet	dat	ik	ga	doen	wat	zij	willen.	Lekker	
rennen	en	klimmen	vind	ik	veel	leuker	dan	spelletjes	(@BabyTaart,	BabyTaart,	24-01-
2015)	

t588	
Dus	ik	naar	de	Blokker	en	zei:	ik	heb	een	föhn	en	een	verlengsnoer	nodig	om	m'n	
versnellingen	te	ontdooien.	#datdus	(@M4RT1JN,	Martijn,	23-01-2013)	

t589	
Dus	ik	naar	die	sportschool:	'Ik	kom	voor	de	gratis	inschrijfkosten.	Hoeveel	krijg	ik?'	'Het	
is	gratis.'	'Laat	maar	dan.'	(@Hoof,	Hoof,	22-01-2015)	

t590	
Ontspanning	heb	ik	nodig.	Dus	ik	naar	stamcafé:	Hier	moeten	er	toch	een	paar	onder	de	
douche!	#stinken	#caféobservatie.	(@christopheTB,	Christophedebruycker,	11-01-2015)	

t591	
@iene1982	@ruhjeslegers	ik	net	thuis	vant	werk,	nog	eten	en	klaarmaken	dus	ik	naar	
Folia!!	(@tinamieneke,	Miss	behave,	07-01-2015)	

t592	

@EllenNGNG	@pauwnl	@stichtingNGNG	Hup	dus	jij	naar	#dwdd	en	2000	euro	'publiek	
geld'	vangen	voor	de	Stichtingspot!	#winwin	(@flierefluiterin,	Joyce	Roskamp,	09-10-
2015)	

t593	
@liekelamb	ah,	had	ik	gemist-)	Dus	jij	naar	Eindhoven?	haha	(@MarcKoot,	Marc	Koot,	
21-05-2015)	

t594	
@pimpelicious	ik	zit	in	mijn	pyjama	dus	jij	naar	wateringen	vind	ik	een	beter	plan	
(@yungstepha,	nikki,	04-03-2015)	

t595	
Zoonlief	niks	gebroken	dus	hij	naar	school	en	ik	aan	een	welverdiende	en	broodnodige	
bak	#koffie	(@Saskia4971,	Saskia	Kelderman,	17-02-2015)	

t596	 @GuusjeTromp	Dus	jullie	naar	de	McDonalds.	(APleijter,	Alexander	Pleijter,	02-06-2015)	

t597	

Alles	is	nog	in	diepe	rust.	Dus	wij	naar	de	#kermis.	Tycho	heeft	alles	goed	bekeken	en	
trakteerde	mij	op	een	mooi	kermisverhaal	;-)	#autisme	(@TeamTychoEnGuus,	
GuusdeKinderhulphond,	08-11-2015)	

t598	

@by_dope_demand	dus	wij	naar	binnen.	De	verkoper	achter	de	balie	keek	ons	een	
beetje	raar	aan.	Begon	langzaam	te	dagen	waarom.	#vroeger	(@by_dope_demand,	Han	
Janssen,	13-09-2015)	

t599	
@crushinswift	dus	wij	naar	de	stap	plek.	Maar	daar	herkende	ze	mijn	auto	en	daarna	
niet	meer	teruggevonden	tot	4	uur	gezocht.	(@Jaderoggekamp,	Jade,	09-08-2015)	

t600	

@richardheinsius	Dat	wisselde.	Keken	met	hun	schepjes	beteuterd	naar	de	regen.	Dus	
wij	naar	de	film	(Minions).	Ik	fijn	door	de	film	geslapen	(@sienekepieneke,	Francine,	30-
07-2015)	
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t601	

@kabbouter	ff	terug	gelezen.	Jaren	gevochten	voor	rookverbod	binnen.	Dus	wij	naar	
buiten.	En	dan	nu	janken	omdat	ze	met	mooi	weer	ook	1/2	(@maaike2603,	Maaike	
Lourenburg,	15-06-2015)	

t602	
Kolere	staat	er	midden	in	de	nacht	een	vreemde	man	aan	de	deur	te	rammen	etc	dus	
wij	naar	de	schuur	want	ja	wie	weet	he	1/2	(@biancadenuijl,	Bianca	Bodde,	23-05-2015)	

t603	
@Margot_VDS	Yes!	Maar	alles	zat	vol..	Dus	wij	naar	burger	restaurant	😃	
(@Yentlkeuppens,	Yentl	Keuppens,	03-05-2015)	

t604	
@ingrid3220	voor	mijn	huis.		Ineens	vat	de	plas	benzine	vlam.	Dus	wij	naar	buiten.		Mjn	
moeder	heeft	ze	de	kast	uitgekeerd,	uit	laten	(@Mniek14,	Mo.,	29-04-2015)	

t605	
Dus	wij	naar	de	film	Turner	vanavond	en	nu	nog	niet	weten	wat	ik	er	nou	van	vond.	
(@Klaskebos,	Klaske,	06-03-2015)	

t606	
@NS_online	Ja	conducteur	had	aangegeven	dat	het	wel	aan	de	balie	kon	maar	niet	
meer	in	de	machine.	Dus	wij	naar	de	balie....	(@MiadelaMia,	delaMia,	28-02-2015)	

t607	

@MinPres	hij	heeft	makkelijk	praten	!konden	wij	maar	net	zo	makkelijk	betalen	dan	was	
het	niet	zo	erg	kabinet	is	failliet	DUS	wij	naar	de	kl	(@brillempje,	swillempie,	14-01-
2015)	

t608	
-	voet	dubbel,dus	wij	naar	't	ziekenhuis.	Helemaal	verband	en	krukken.	Ugh	wat	was	dat	
een	hell,ik	kon	niets	😓	(@noalisanne,	noa	lisanne,	11-01-2015)	

t609	
Dus	wij	naar	een	boot.	Want	waar	anders	haal	je	pannenkoeken?	(@Kleefsstra,	Sandra	
Kleefstra,	09-01-2015)	

t610	

Mijn	huisdokter	bouwt	af..	nog	net	niet	helemaal	op	pensioen..	Ik	dus	naar	een	andere	
dokter.	Ze	gaf	mij	totaal...	http://fb.me/5Vchjag4j	(@Isabelle150363,	Isabelle	Trefois,	3	
december	2016)	

t611	
jap.	't	broerke	en	ik	dus	naar	Duitsland.	elk	excuus	is	goed	om	m'n	@Aerosmith	t-shirt	
nog's	dragen	;)	#feestje	(@Krisjelena,Kristin,	14-11-2016)	

t612	
De	Belg	ging	naar	judo.	Ik	dus	naar	hockey	:-)	(@JeroenVerwoort,	Jeroen	Verwoort,	06-
08-2016	

t613	
ja	ik	dus	naar	adam	(gewoon	shoppen)	en	ben	ook	benieuwd	(@Noatnnt,	Noatnnt,	05-
08-2016)	

t614	 ik	dus	naar	geen	enkele	meer	omdat	mijn	maag	dat	niet	wilt	:(	@karamelleke	

t615	
ik	dus	naar	de	KNO,	radiologie,	kinderafdeling,	chirurgische	dag	behandeling,	
audiologisch	centrum	(@Tajteun99,	Teun	#KEVAR,	10-07-2016)	

t616	

Goed,	volgens	Jan	Smit	was	Graham	Norton	erg	enthousiast	over	@douwe_bob	.Ik	dus	
naar	de	BBC	en	eigenlijk	was	Graham	nogal	flauw	#esc16	(@AFCAnieuwveen,	Dorus	van	
den	Berg,	14-05-2016)	

t617	 nou	dan	ik	dus	naar	pinkpop	en	ponkpop���(@Jillie_xox,	Jill,	13-05-2016)	

t618	

Lachen	@achahbarmo,	kóm	je	uit	België,hebt	Marokkaanse	(voor)ouders,moet	je	'terug'	
naar	Turkije☺☺(ik	dus	naar	Java?)	@erwinc35	(@JasmijndeKoon,	Jasmijn,	deuger	i.o,	02-
05-2016)	

t619	 @devineskye		ik	dus	naar	je	rode	lippen	😂(@m_roelofs1,	Tjarlie	Shien,	08-04-2016)	

t620	

Dat	#ns	vervolgens	nul	komma	niks	nada	doet,	mag	niet	verbazen.	Is	passend.	Ik	dus	
naar	loket.	Zondag	verloopt	kaart;	ik	heb	geen	nieuwe	[3]	(@ThSchoenmakers,	Theo	HB	
Schoenmakers,	17-02-2016)	

t621	
@JosVrbk	Jij	dus	naar	de	wc	voor	een	bevalling..	foto's	laten	zien	en	zo..	(@Han608,	Han	
Dekker,	23-02-2016)	
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t622	
De	collega's	nachtdienst	nemen	het	over	en	wij	dus	naar	huis.	Ook	voor	komende	
nacht........	(@polwijkbuiten,	Willem	Saris,	15-12-2016)	

t623	
Ik	zag	tante	mina	dr	fiets	bij	jumbo,	dus	ik	naar	binnen,	niet	gevonden	dus	ik	action	en	
kruidvat	binnen.	Niet	gevonden😢(@merlinborghuis,	Merlin,	24-12-2016)	

t624	
Ditmaal	stonden	de	deuren	van	deze	massief	ogende	kerk	open.	Dus	ik	naar	binnen.	
(@gerben_vandijk,	Gerben	van	Dijk,	18-12-2016)	

t625	
kwestie	van	promoten	om	meer	mensen	te	helpen,	dus	ik	naar	mijn	netwerk	in	het	
zorgveld	cc	@eensteekjelos	@hersenstichting	(@EllenBaart,	Ellen	Baart,	14-12-2016)	

t626	
Ik	ging	dus	fietsen	knapte	mijn	band	dus	ik	naar	de	fietsenmaker	zat	er	een	pepernoot	
in.	De	ironie	(@GoToShotUp,	JITSE-GotToShotUp,	05-12-2016)	

t627	

'Je	moet	cursus	doen.'Dus	ik	naar	hondencursus.	Hond	doet	alles	volgens	boekje.	Wordt	
gebruikt	als	voorbeeldhond	door	trainster.	#secreet	(@regdijk,	Regina	Dijkstra,	03-12-
2016)	

t628	

Dus	ik	naar	@vodafoneNL	in	de	Kalverstraat.	Helpt	zo'n	gast	je	de	aan	een	passende	
simkaart	en	hup	ff	alles	voor	je	installeren.	Hartjes.	(@bladiebla1000,	Susan,	25-11-
2016)	

t629	
M'n	pa	zei	altijd:	"Meiden	die	fluiten,	krijgen	jongens	met	duiten."	Dus	ik	naar	
blokfluitles.	(Mrs_Disbelief,	Mrs.	Disbelief	(20-11-2016)	

t630	
die	honden	roken	iets	dus	ik	naar	het	bureau	en	hellemaal	gefouilleerd	maar	natuurlijk	
niks		gevonden	(@Megajarne96,	jarne	cor,	19-11-2016)	

t631	
Dus	ik	naar	die	gymzaal	hier,	blijkt	dat	je	in	Nederland	helemaal	niet	voor	Trump	kunt	
stempen!	#overheiddoetniets	(@ThE_ED,	Gyurka	Jansen,	08-11-2016)	

t632	
Dus	ik	naar	binnen	zo	van	yo	dude,	is	this	you?	En	hij	keek	me	echt	aan	van	wtf	you	
creepy	lil	shit	how	did	you	find	me	😂(@verenabiscaya,	Verena,	02-11-2016)	

t633	
Dus	ik	naar	huis	zonder	boodschappen,	want	geen	zin.	Prijs	zoeken	op	de	website	van	
Jumbo:	niet	te	doen	(slechte	website).	Dus	ik	bellen.	(@Sanzie1982,	Sanzie,	24-11-2016)	

t634	

@PostNL	check	je	om	11.45	de	track-trace,	staat	er	16.30	tot	19.30.	Dus	ik	naar	een	
afspraak.	Komen	jullie	blijkbaar	om	12.15..	ongelofelijk	(@OlavTeeuwen,	Olav	Teeuwen,	
22-10-2016)	

t635	

Dus	ik	naar	de	winkel	voor	m'n	peperdure	schoenen:	'Uh	ja	sorry	mevrouw	uw	maat	is	
net	verkocht.'	Ennnn	150	euro	weer	naar	de	spaarrekening.	(@kellyvdbosch,	Kelly	van	
den	Bosch,	17-10-2016)	

t636	

@ChiccoBemmel	Lege	winkel	dus	ik	naar	binnen	voor	haarknippen.	Kon	niet,vol.	?????	
kreeg	een	raar	gevoel,	niet	de	passende	klant.	niet	mooi?	(@antiaverwoerd,	anita	
verwoerd,	15-10-2016)	

t637	

Ik	moest	m'n	fiets	nog	binnen	zetten	dus	ik	naar	buiten...	ik	krijg	me	toch	in	een	keer	
een	angstaanval...	moest	aan	die	clowns	denken	(@Zooitjex2001,	Zoe	Dixon,	12-10-
2016)	

t638	
Ik	hoorde	iets	op	zolder	dus	ik	luik	open	zag	niks.	Dus	ik	naar	benden	maar	luik	stond	
nog	open	en	er	vloog	een	muis	naar	bene	(@Twi_Terr,	mr	T,	12-10-2016)	

t639	
Wat	is	#rtllive	saai	tov	#tijdvoormax	Niet	gewend	van	#RTL	Dus	ik	naar	@OmroepMAX	
(@helleke61,	Helmy	Lommen,	12-10-2016)	

t640	
Dus	ik	naar	de	TL	van	die	mijnheer	@schilthuizen	Lees	ik	daar	weer	over	doorboorde	
eikels!	Het	houdt	niet	op.	(@Karel	Rosman,	08-10-2016)	

t641	
Dus	ik	naar	buiten,	karamel	zeezout	op	bij	de	Appie.	Moet.	Ik.	Nog.	Langer.	Buiten.	Zijn.	
#aanstellen	(@xLindaM,	Linda	van	der	Meer,	06-10-2016)	
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t642	
net	een	gore	spin	in	mn	kamer	dus	ik	naar	mn	pa	toe	voor	hulp,	is	'ie	weg!!	
😓😓(@cynthiaaasmit,	Cynthia,	12-09-2016)	

t643	

Heb	ik	iemand	eens	op	een	receptie	horen	vertellen:	"Zo'n	kringetje	mensen	zoals	hier	
heet	een	'bosje'."	Dus	ik	naar	een	ander	bosje.	#pt	(@hugohooijkaas,	Hugo	Hooijkaas,	
10-09-2016)	

t644	
Ik	dacht	dat	ik	een	lekke	band	had	van	bovenaf	mijn	huisje	gezien.	Dus	ik	naar	benden,	
loos	alarm	😂😂	#utopianl	#utopia	(@Twi_Terr,	mr	T,	07-09-2016)	

t645	

Ik	had	geen	internet	meer.	dus	ik	naar	de	winkel.	had	ik	blijkbaar	een	standaard	app	uit	
gezet	xD	nu	weer	weg	vervolgen	naar	kijkduin	:P	(@CarmenvdBerg,	Carmen	van	den	
Berg,	01-09-2016)	

t646	
Hoe	moet	dat	nu?	#Vakantietijd	voorbij,	dus	ik	naar	mijn	vaste	#fileplek,	is	er	geen	#file!	
Hellup!	Ik	wou	even	bijpraten	....	(@Niels071008,	DikZwijnenburg,	28-08-2016)	

t647	 telfort...dus	ik	naar	100	(idd	NPO	P	(@Grulmeister,	Robbie	Grul,	08-08-2016)	

t648	

Tot	16:55	droog,	zei	@weeronline	net,	dus	ik	naar	buiten	met	de	hondjes...en	wat	denk	
je?	Kleddernat	weer	thuis.	#shithappens	#buiigweer	🌧😂(@SwaniqueW,	Swanique,	29-
07-2016)	

t649	

Ik	werd	om	4	uur	wakker	met	tering	erge	buikpijn.	Dus	ik	naar	de	wc,	huilend	omdat	het	
zo'n	pijn	deed.	Ik	kom	terug,	tyf	op	de	grond	neer😂	(@Merlinborghuis,	Merlin,	15-07-
2016)	

t650	

Dus	ik	naar	facebook,	heeft	facebook	mijn	account	tijdelijk	geblokkeerd	en	ik	moest	
aangeven	of	ik	dat	was	of	niet.	Nieuw	ww	aangemaakt	(@Jeroeennnn,	Jeroen,	08-07-
2016)	

t651	
en	een	keer	gehad	dat	iedereen	al	zn	koffers	had	behalve	ik......dus	ik	naar	de	desk...15	
min	later	kwam	mn	koffer	(1/2)	(@Yuenkie,	Yuen-Han,	29-06-2016)	

t652	
Dus	ik	naar	de	boekhandel,	pak	ff	3	stapeltjes	van	die	Sticky	Notes	mee	(plakbriefjes	
dus).	Hotsemotse.	(@FrankBemthuis,	Frank,	19-06-2016)	

t653	
Luk	Dewulf	gaf	5	april	Keynote	over	talentontwikkeling	en	vertelde	over	opleiding	
talentfluisteraar,	dus	ik	naar	Gent:	😀👍(@Noortjep,	Nora	Steenbergen,	16-06-2016)	

t654	
Hahaha,	heerlijk	dit.	Had	laatst	dat	ik	voor	dat	ding	stond	en	ineens	m'n	kaart	kwijt	was.	
Dus	ik	naar	die	man,	uitleggen.	(@TomBoltendal,	Tom	Boltendal,	15-06-2016)	

t655	
Er	liep	een	verdwaald	hondje	in	de	vliegende	regen	dus	ik	naar	beneden	maar	zie	het	
niet	meer	😥	heb	de	Politie	verwittigd!	(@VerhelstBr,	brigitte	verhelst,	12-06-2016)	

t656	
Ik	hoorde	dat	het	vandaag	een	hel	is	als	je	hooikoorts	hebt.	Ik	dacht	valt	mee,	dus	ik	
naar	buiten.	Nee,	het	valt	niet	mee.	Au.	(@Marli_Dirven,	Marli,	10-06-2016)	

t657	
Koffie	op.	Dus	ik	naar	buiten,	de	hoek	om,	beetje	over	de	Kruiskade	flaneren.	Dubbele	
espresso	bestellen.	Nu	volgt	een	dialoog:	(@TjeerdL,	Tjeerd	Langstraat,	07-06-2016)	

t658	
buiten	en	ik	was	like	huh	??	dus	ik	naar	mn	ouders	van	wtf	is	kalou	buiten	??	en	zij	zo	
van	nee	??	en	ik	zo	van	huh	ik	hoorde	haar	??	(@flightlss,	finn,	02-06-2016)	

t659	

Op	een	dag	kwam	er	een	kerel	op	bezoek	om	te	vertellen	wat	je	aan	wiskunde	had.	
Aanwezigheid	was	verplicht	dus	ik	naar	college.	Hij	werkte	(@Paulussz,	Paul	
Westerbeek,	27-05-2016)	

t660	
Ik	wist	niet	wat	asos	was.	Dus	ik	naar	asos.nl.	Dat	is	niet	de	site	die	ik	zocht.	(@arcinho,	
Gnocchi	McGnocface,	20-05-2016)	

t661	
Volgens	telefonische	medewerker	niet	geblokkeerd	maar	alleen	nog	niet	geactiveerd.	
Dus	ik	naar	ATM	en	die	stuurt	me	naar	de	bank.	(@ricodb,	Rico	den	Burger,	18-05-2016)	



 68 

t662	
fijn	stukkie	weer,	Henk.	En	morgen	kids	bij	hun	papa,	dus	ik	naar	@pauldeleeuw1962	
Net	besloten.	Nu	al	zin	in.	@volkskrant	(@maschadus,	Mascha,	14-05-2016)	

t663	

@LavieJanRoos	succes!Ik	dacht	probeer	ook	eens	pulled	pork,	dus	ik	naar	de	
@mcdonalds,	voor	die	wrap	aar	gadverdamme,	wat	is	dat	goor	spul	(@Sjengtown,	
Funny	Stuff,	30-04-2016)	

t664	
Dus	ik	naar	de	Metropoolregio...	#netwerkenisnetwerk	(@martijn_vroom,	Martijn	
Vroom,	18-04-2016)	

t665	
De	ware	Ik	had	last	mijn	oor.	Dus	ik	naar	de	huisarts.	Ik	kon	terecht	bij	de	assistente.Zij	
zal	wel	even...	http://fb.me/5XwCNPkwV	(@delden_jr,	reiniervandelden,	04-04-2016)	

t666	
I	was	looking	all	cute	and	stuff,	dus	ik	naar	de	muziekvereniging,	is	er	natuurlijk	geen	
repetitie.	Good	job	Vereen,	good	job.	(@verenabiscaya,	Verena,	25-03-2016)	

t667	

Ik	ging	om	10uur	naar	bed	en	mm	ouders	waren	toen	gwn	thuis	en	om	half	11begon	mn	
hond	te	blaffen	tot	zn	nu	dus	ik	naar	beneden	1/2	(@DaniqueZweers,	danique,	22-03-
2016)	

t668	
@Tele2Webcare	True	story.	Jullie	besmuikte	helpdeskmederker	zei	het	lachend.	Dus	ik	
naar	Ziggo,	Die	doet	wat	ze	beloven.	Op	kabel.	(@Jake14RC,	Jake,	16-03-2016)	

t669	

@Jelleonline	Dus	ik	naar	de	Hema.	Was	de	aanbieding	van	de	afgelopen	weken.	Geldig	
tot	gisteren!	hahahha.	Maar	we	gewoon	gekocht	hoor.	;-)	(@Tesszz,	Tessa	Zijlstra,	14-
03-2016)	

t670	
Ik	heb	een	haargel	die	gebruiksaanwijzing	nodig	heeft.	Herkenbaar?	Dus	ik	naar	
youtube.	Rare	wereld		#youtubejeugd	(@IteSmit,	Ite	Smit,	12-03-2016)	

t671	

Ik	was	natuurlijk	nieuwsgierig,	want	zo	was	ik.	Dus	ik	naar	zo'n	sessie.	Hoogzwanger.	
Zegt	die	gast:"wis	je	toekomst!"Hmm..	Ik	zag	niet	hoe.	(@artbysophia,	Sophia	Anastasia,	
10-03-2016)	

t672	
@lwtlads	Ik	had	tickets	voor	belgie	en	nederland	maar	ze	heeft	beide	datums	verplaatst	
waardoor	ik	niet	meer	kan.	Dus	ik	naar	Lille&jij?	(@fentynelson,	macy,	02-03-2016)	

t673	

@Jellraiser	@AddeZwart	@ncilla	Bij	AH	op	het	station	kon	ik	plots	niet	meer	pinnen	dus	
ik	naar	de	ING	toe,	zeggen	ze	waar	bewaard	u	uw	pas?	(@MrBoemas,	Daniel	de	
Ruysscher,	19-02-2016)	

t674	
Dus	ik	naar	de	wc.	Best	koud	daar.	Ga	snel	zitten	en.	Wat	denk	je.	Coldplay	
(@rauweboy,	Joost,	08-02-2016)	

t675	

@tijs71	@De_Monitor	Detox	gezeten	en	wat	denk	u	wat	de	verpleging	wilde	/dacht	
ADHD	dus	ik	naar	de	shrink	daar	Mam"s	erbij	testen	erbij	1	(@BergsmaGert,	#SonNo	
21/29)	

t676	
Dus	ik	denk	JAJAJAJA	IEIEIEIE!	Ik	kijk	in	de	brievenbus,	alleen	n	blaadje	met	dattie	bij	de	
buren	is	afgeleverd.	Dus	ik	naar	de	buren	2/3	(@JessicaHoranx_,	Jessica.,	03-02-2016)	

t677	

@digitalie	Dat	klopt.	De	opticien	die	screenings	wou	aansmeren	vond	oogdruk	
alarmerend	hoog.	Dus	ik	naar	oogarts,	want	onafhankelijk	>>	(@RolfBly,	Rolf	Blijleven,	
21-01-2016)	

t678	
Dus	ik	naar	buiten	(ze	waren	al	gestopt)	en	zaten	onder	zo'n	zitje	bij	ons.	Die	kat	van	ons	
lawaai	maken	als	een	gek	dus	heb	de	buurt	kat	(@Beliziaa,	Biancaa,	10-01-2016)	

t679	
@AnitavRens	@KlosJohan	ja	kwam	kijken,	dus	ik	naar	buiten.	Kijkt	mij	met	zijn	kraal	
oogjes	aan,	van;	Hey	waar	is	mijn	brood?	(@lader_diana,	Diana	Lader,	08-01-2016)	

t680	
ik	mag	niet	meer	rijden...dus	jij	naar	den	haag	nu	(@merselnia1607,	Eindbaas,	28-10-
2016)	

t681	 Dus	jij	naar	Lee	Towers...	(@amberbrantsen,	Amber	Brantsen,	02-09-2016)	
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t682	
@EricHisgen	Echt	ruilen?	Dus	jij	naar	school?!	(@Amcgschouten,	Anja	M.C.G.	Schouten,	
26-01-2016)	

t683	

Ik	zag	deze	tweet	en	dacht:'	zouden	we	deze	twee	niet	kunnen	ruilen?	Dus	zij	naar	Qatar		
#freelaura.	#justthinking	https://twitter.com/umarebru/status/741660046485032960	…	
(@BrigadierPoez,	Sandra	S,	12-06-2016)	

t684	

Morning!	Onrustige	kids	vannacht	dus	zij	naar	school/opvang	en	ik	nog	even	in	bed?	
Leuke	plekken	in	#Amsterdam:	http://livinglienlife.nl/2016/03/07/7x-kidsproof-in-
amsterdam/	…	(@reistipsmetkids,	Karlien,	06-03-2016)	

t685	
Whoppaah!	MAX	VERSTAPPEN	NAAR	P2!!!!!!!	10	sec	straf	voor	Rosberg,	dus	hij	naar	p3.	
Wel	magere	straf	trouwens...	#F1	(@mbtg3,	Miranda,	10-07-2016)	

t686	

Goeoeoedemorgen	Een	vent	wordt	‘s	morgens	wakker	en	merkt	dat	hij	bubbels	pist.	
Dus	hij	naar	de	dokter.	Na...	http://fb.me/7PNLVqW6S		(@Annemieke4love,	Annemieke,	
13-02-2016)	

t687	
Dus	wij	naar	@TheFatDogs	Stom	toeval:	blijkt	dat	jullie	daar	ook	op	kaart	staan!	Goeie	
combi	@VegaSlager	@ronblaauw	(@ThijsHolland,	MatthijsdenHollander,	25-08-2016)	

t688	
Ik	ga	trouwens	echt	huilen	als	k	het	begin	mis	want	mijn	hond	kotste	gisteren	bloed	en	
shit	dus	wij	naar	de	dierenarts	moest	ze	daar	blijven	(@xBobbel,	Mirte,	09-12-2016)	

t689	

Nazomer,	Dus	wij	naar	het	terras	van	de	Ysbreeker,	waar	ik	Steak	Tartare	Préparé	
bestelde.	http://opperdepop.com/steak-tartare-prepare-ysbreeker/	…	
(@NienkeHofkamp,	Nienke	Hofkamp,	15-09-2016)	

t690	
6.	We	werden	uitgenodigd	voor	een	Marokkaanse	bruiloft	in	Parijs.	Door	mensen	die	we	
pas	net	kenden.	Dus	wij	naar	Parijs.	(@NinaJuffermans,	Nina	Juffermans,	24-12-2016)	

t691	

Om	08.10	zou	er	iemand	ons	uitchecken.	Om	9u	nog	niemand,	dus	wij	naar	de	receptie.	
'Hij	was	er	net,	maar	er	was	niemand'.	Godverdegodver..	(@tTeetjemineetje,	Temon	
Kooistra,	07-08-2016)	

t692	
deze	week	gehoord	dat	arbeidsmigratie	bij	ons	werkelijkheid	wordt	-	dus	wij	naar	de	
Balkan	?	(@MarcDeKerpel,	Marc	De	Kerpel,	18-09-2016)	

t693	
Toen	ik	met	een	paar	anderen	bij	het	lokaal	waren	was	er	helemaal	niemand	dus	wij	
naar	de	aula,	zat	ze	er	ineens	like	wtf	(@Norsyual,	Levy	Jason,	15-12-2016)	

t694	

Papa	aan	het	werk,	dus	wij	naar	de	nieuwe	Disney	film	Vaiana	🌊	Zin	in!	@	Pathé	
Groningen	https://www.instagram.com/p/BNRdrtjhP-B/	(@GwendyRichard,	Gwendy	
Richard,	26-11-2016)	

t695	

Toen	ik	16	was	wou	ik	fotomodel	worden,	samen	met	een	vriendinnetje,	dus	wij	naar	
een	modellenbureau.	Portfolio	kostte	100	gulden	1/2	(@MissyFrissie,	Sandra	Boom,	12-
11-2016)	

t696	

Laatste	mooie	zondag	zeggen	ze.	Dus	wij	naar	de	Peel,	net	als	de	rest	van	de	regio.	Erg	
mooi…	https://www.instagram.com/p/BLn2ui1BqW1/	(@TimmiE1969,	Johan	
Timmermans,	16-10-2016)	

t697	

Dus	wij	naar	'Bommel,	om	die	brug	te	zien...	@dstrijnie	@okgouda	@	Zaltbommel	
https://www.instagram.com/p/BKfy8jRAeM0/	(@martijn_vroom,	Martijn	Vroom,	18-
09-2016)	

t698	
Ontdekt	op	Madeira.	Dus	wij	naar	John	(drankenwinkel),	hij	opzoek.	En	ja	hoor	:)	
(@Ddooz,	Dooz,	16-0-9-2016)	

t699	
@FCRoelie	dus	wij	naar	de	balie	en	kregen	ons	volledige	menu	dus	we	hadden	4	menu's	
uiteindelijk	dumpiee��	2/2	(@appelijsjes,	LifelongBlue,	29-07-2016)	
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t700	
eten,	maar	het	is	geen	etenstijd.	Dus	wij	naar	een	ander	klein	winkeltje.	Eindelijk	brood.	
Vergeet	Steef	al	z'n	spullen	daar.	(@rampzaligheid,	Evaevaeva,	19-07-2016)	

t701	
dit	keer	waren	ze	op	vakantie	in	Italië	en	Kroatië	en	wilden	ze	ons	toch	nog	even	snel	
zien.	Dus	wij	naar	Amsterdam.(@JocelyNugteren,	Jocelym,	09-07-2016)	

t702	

Vogels	hebben	onze	boom	inmiddels	leeggegeten.	Dus	wij	naar	de	Betuwe	om	kersen	te	
kopen.	Maar	die	zijn	wel	erg	lekker!	(@GeurtvanSteen,	Geurt	van	Steenbeek,	07-07-
2016)	

t703	
Dus	wij	naar	het	feest.	Doet	***	open,	soort	van	verlegen,	en	zegt:"het	feest	is	morgen.	
Biertje?"	En	zo	werd	het	heel	gezellig.	(@arbysophia,	Sophia	Anastasia,	25-06-2016)	

t704	

Leraar	zegt	ander	lokaal	dus	wij	naar	beneden,	is	dat	lokaal	bezet.	Zegt	ze:"	Nou	jongens	
ga	maar	buiten	Duits	praten".	TUSSENUUR	HEUJJJJ	(@lcenezzNL,	lcenezzNL,	24-06-
2016)	

t705	
Beelden	zeggen	meer	dan	woorden,	dus	wij	naar	Fotografiska.	Heel	mooi,	waaronder	
Nick	Brandt's	'Inherit	the	Dust'	(@Bramleij,	Bram	van	der	Leij,	04-06-2016)	

t706	
en	dan	te	bedenken	dat	we	alleen	lang	pinsterweekend	zouden	blijven,	dus	wij	naar	
huis,		hoe	dichter	we	bij	huis	1/3	(@KoemanSylvia,	Sylvia	Koeman,	20-05-2016)	

t707	 Afijn.	Dus	wij	naar	Kiev.	(@pepicek,	Pepijn	Hendriks,	14-05-2016)	
t708	 Dus	wij	naar	Australie.		(@pepicek,	Pepijn	Hendriks,	14-05-2016)	

t709	

Ik	droomde	vannacht	dat	we	al	in	Kroatië	waren,	dus	wij	naar	het	strand,	helemaal	klaar	
om	te	surfen,	maar	er	was	een	grot.	In	die	grot	was	(@Larissa_Zeeuwe,	Larissa,	13-05-
2016)	

t710	
Het	zonnetje	begint	te	schijnen,	dus	wij	naar	buiten	waar	de	vogeltjes	fluiten.	#genieten	
(@broodjeFrank,	Frank	van	de	Steeg,	03-04-2016)	

t711	
Zo'n	plek	mis	ik	bij	ons	in	de	buurt.	Dus	wij	naar	#Gent	:-)	(@	De	Superette	in	Gent,	
Vlaams	Gewest)	(@EstelleFolle,	Lief	Buggenhout,	12-03-2016)	

t712	 Dus	wij	naar	de	viswinkel	(@Elstafanous,	Emil	Istafanous,	11-02-2016)	

t713	
Naar	de	Action.	Dus	wij	naar	de	Action,	zit	hij	dicht.	Dus	ik	zo,	ik	heb	thuis	liggen	mag	je	
wel	hebben.	Dus	we	reden	zo	naar	mijn	huis	voor	(Happy4JB,	Dianaaa.,	31-01-2016)	

t714	
We	zagen	narcissen	bloeien,/dus	wij	naar	het	Voorhout,/maar	de	krokus,	denkt	vast:	
boeiuh,/ut	is	mè	veil	tuh	koud.	#dagdicht	(@GuidoRijnja,	GuidoRijnja,	03-01-2016)	

t715	
@NS_online	ok	dank	je;	dus	we	naar	Midi?	(@JeroenCV,	Jeroen	Carol-Visser,	22-03-
2016)	

t716	 Mhm	ik	dus	naar	marokko	dan	(@zckpack,	1	maart	2017)	
t717	 Dus	ik	naar	de	dokter	die	lachte	mij	uit	met	m'n	klachten	🤣(@vanEilt,	Wils,	11-02-2017)	

t718	
(1)	Ik	moest	me	toch	een	partij	boute	net,	Dus	ik	naar	de	winkel.	moest	ik	in	het	
Arabisch	uitleggen	wat	wc	papier	is.	(@PvvStemmerAdam,	PvvStemmer,	24-03-2017)	

t719	
Dus	ik	naar	de	stad.	Kom	ik	dus	thuis	met	een	tas	vol.	Van	Hunkemöller.	😍(Petra,	
@Me_beachlover,	15-04-2017)	

t720	

Dochter	belt	dat	ze	bijna	thuis	is,	dus	ik	naar	buiten	om	haar	op	te	wachten.	Deed	mijn	
vader	ook	altijd	(papa,	ik	lijk	steeds	meer	op	jou).	(@rfvdveer,	Rob	van	der	Veer,	29-03-
2017)	

t721	
@bol_com	@PostNL	status	van	pakket	Zending	in	brievenbus.	Dus	ik	naar	de	brievenbus	
niets	daar...	Wat	nu??	3SFBZM008164246	(@MitchGijsbers,	M.Gijsbers,	26-04-2017)	

t722	
Ik	ging	naar	de	markt,	dacht	oa	ananas	te	halen.	Kostte	3,50	ps	of	6€	per	2.	Grátis	
geschild	indien	nodig.	Dus	ik	naar	de	jumbo.	1,99ps	😌(@Odetszky,	Odi	1,	15-04-2017)	
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t723	

Hahaha.	Ik	wilde	'n	boek	van	Herman	Brusselmans	kopen,	dus	ik	naar	Bruna	en	de	Read	
Shop,	blijken	die	van	alles	te	verkopen	behalve	boeken.	(@WouterMonden,	Wouter	
Monden,	01-04-2017)	

t724	
ja	dat	had	ik	niet	nodig	dus	ik	naar	Rabo	gefietst	dus	opgelost😁(@ForeverBauerFan,	
Meri@m,	25-03-2017)	

t725	
Laatst	had	ik	ergens	gesolliciteerd,	ik	kreeg	geen	antwoord	terug.	Dus	ik	naar	het	bedrijf,	
zeggen	ze;	"we	hadden	je	voicemail	ingesproken"	(@bvsh_r,	Bash,	23-03-2017)	

t726	
Politie	helikopter	vloog	heel	laag	over	dus	ik	naar	buiten	zie	ik	een	politie	auto	met	het	
zoeklicht	op	mij	schijnen😂🚔(@15Liam15,	[DIAM]	Liam,	21-03-2017)	

t727	

Ik	wilde	gister	supergraag	een	bepaalde	lipstick	kopen	dus	ik	naar	de	winkel.	Helemaal	
zoeken	en	toen	vond	ik	hem,	was	het	de	allerlaatste!!	(@alldayshannon,	Shannon,	19-
03-2017)	

t728	

@benmobiel	ben	al	1	1/2	jaar	weg	bij	BEN	en	krijg	nu	een	email	om	terug	te	komen;	dus	
ik	naar	de	website	maar	raad	eens:	zelfde	problemen	1	(@janahilhorst,	Johannes,	16-
03-2017)	

t729	
Dus	ik	naar	de	kapper.	Het	kon	echt	niet	langer	zo.	"Hoe	ik	het	gehad	wilde	hebben"	
Doe	maar…	https://www.instagram.com/p/BRakJc3As-G/	(@Zjoert,	Sjoerd,	09-03-2017)	

t730	

Ik	had	van	de	week	dat	er	op	stond	op	"nr.	3"	achtergelaten.	Dus	ik	naar	nummer	3.	Was	
een	andere	nummer	3.	MAAR	WELKE	DAN?!	😩	(@AndSimonSaid,	Simon	typt...,	03-02-
2017)	

t731	
Dus	ik	naar	Lion.	Wéér	stilletjes	janken	in	de	bios.	Gaat	lekker.	(@Marnixamsterdam,	
Marnix	Pauwels,	03-02-2017)	

t732	

En	dat	waren	Annie	en	Lies.	Dus	ik	naar	hun	toe	en	hun	helemaal:	OOH	MEID	WAT	LEUK	
DAT	IK	JE	ZIE	DAT	IS	EEN	TIJD	GELEDEN	AAAA.	hoe	lief???	(@verwarigheid,	Le	Doh.,	15-
01-2017)	

t733	
dus	jij	naar	Bunschoten-Spakenburg	komende	week!	(@Domien,	Domein	Verschuren,	
29-01-2017)	

t734	
Pa	zei:	Ik	wil	een	paasei.	Maar	ma	zei:	Dan	wil	ik	een	Maasei.	Dus	zij	naar	Maaseik.	En	pa	
helemaal	over	de	zeik..	#dagdicht	(@Martin1960,	Martin	Lamboo,	10-04-2017)	

t735	
toen	had	die	vrouw	ineens	een	hele	erge	irritatie	daar	beneden	zegmaar	dus	zij	naar	de	
dokter	en	ze	moesten	kijken	wat	er	was	(@tinyminwoo,	jiyong	i	muiss	u,	20-01-2017)	

t736	
echt	zo'n	carlos	actie	weer	dit:	hij	vergeet	z'n	telefoon	bij	mij	thuis	en	we	waren	al	op	
amsterdam	cs	dus	hij	naar	de	venue	en	ik	ga	nu	-	(@mvsadventures,	eline,	01-05-2017)	

t737	
De	kinderen	naar	@minkemacollege	live	dus	wij	naar	@VRSHWoerden	(@Joycedejong,	
Joyce	de	Jong,	17-02-2017)	

t738	
Dus	wij	naar	vaiana...	#eniedereen	#vol	#druk	(@Kleefsstra,	Sandra	Kleefstra,	04-01-
2017)	

t739	
Ja	heb	ook	een	leuke	avond	gehad.	Was	niks	op	TV	dus	wij	naar	de	Bios.	Druk	zeg	
(@TenS)Maassluis,	TenS	Maassluis,	03-05-2017)	

t740	

Tijdens	het	eten	zegt	meeuwtje2b	uhhhh	ik	moet	nog	stemmen.	Dus	wij	naar	haar	
gemeente	#HHW	net	op	tijd	#ikstem	en	goede	keus	#fvd	(@just_meeuw,	positi_vogel,	
15-03-2017)	

t741	
Vriendin	was	gek	op	Gerald	Vanenburg	en	ik	op	Willem	Kieft,	dus	wij	naar	Eindhoven,	
wat	een	avontuur	was	dat!	(pt)	(@MissyFrissie,	Sandra	Boom,	24-02-2017)	



 72 

t742	

Dus	ik	zeg	dat	we	gauw	de	wierpot	moeten	leeghalen.	Maar	de	boot	liep	al	vol	water.	
Dus	wij	naar	de	kant.	En	in	plaats	van	gwoon	aan	leggen,	(@SophieWalraven,	Sophie	
Walraven,	30-01-2017)	

t743	

2).	Bo-Ex	heeft	project	wel	zitten	vertragen.	Nagenoeg	alles	moet	gedaan	worden,	dus	
wij	naar	wisselwoningen.Hoge	huurverhoging	van	180	euro	(@DevriesHanne,	Hanne	
Devries,	19-01-2017)	

t744	

Dus	wij	naar	Taste	of	Holland,	rete-druk,	ruikt	lekker,	zit	daar	een	dikke	kok	achter	een	
laptop.		"Hoe	is	het	voor	u?"	@Smartcook:"gezellig"	(@artbysophia,	Sophia	Anastasia,	
13-02-2017)	

tex	
‘Ik	dus	naar	het	tuincentrum.’	Paulien	Cornelisse	mag	dat.	(@KittyKillian,	Kitty	Killian,	
30-10-2016)	

 


