Kaaimanquotes
Filip Balcaen: ‘De wereld hoeft niet te roepen dat ik
fantastisch ben. Als mijn vrouw het zegt, is het genoeg. Maar
zij zegt het niet.’

Philippe Close: ‘Iedereen wil graag zijn eigen
brood bakken, maar niemand houdt dat lang vol. De broodmachine
is het
meest aangeboden artikel op eBay.’

Ben Weyts: ‘Mijn maatregel die de grootste unanimiteit kreeg,
was het rekeningrijden. Iedereen was tegen.’

Peter D’Hondt: ‘Een beklaagde die opdaagde in
een koersbroek vond ik erover. Het is niet omdat die man drie
kinderen
had, dat ik ook moest zien waar ze vandaan kwamen.’

Phaedra Hoste: ‘Kleine dingen maken me blij.
Daarnet nog op straat een oud manneke. Ik dacht dat ik hem had
aangereden maar dat was niet zo. ‘Geen probleem’, zei hij, en
gaf me een
kus.’

Bart De Wever: ‘In de politiek maak je best geen plan B, of
binnen de week is dat plan A.’

Jan Mulder: ‘Na mijn carrière werden in Parijs nog drie mensen
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Nicolas Lombaerts: ‘Voetbalanalist is het makkelijkste beroep
ter wereld. Je zegt om het even wat en niemand rekent je erop
af.’

Jo Vandeurzen: ‘De verwachtingen voor mijn boek
waren niet hooggespannen. Zelfs mijn vrouw vroeg bezorgd of
het weer
niet te saai ging worden.’

Kris Luyckx: ‘Dejan Veljkovic leeft sober. Hij
is geen Mogi Bayat, die als hij zijn inkompoort door is nog
een halfuur
moet rijden voor hij aan zijn voordeur is.’

Reinhilde Decleir: ‘Ik ben nogal koleriek. Ik
ben eens uitgevlogen tegen een jonge actrice, uren en uren aan
een stuk.
Ik ben moeten stoppen omdat ik niet meer kon.’

Herwig Van Hove: ‘Het eindstation in de muziekgeschiedenis is
Bach. Daarna is alleen rommel geproduceerd.’

Jan Segers: ‘Greta Thunberg: het veulen van Troje van het
klimaat.’

Jurgen Ingels: ‘Wat mensen samenzetten in een kot apart met
een pingpongtafel, dat noem ik niet innoveren.’

Philippe Geubels: ‘Een film maken samen met Erik Van Looy
interesseert me niet zo. Ik zou liever ineens een goeie film
maken.’

Karel De Gucht: ‘Zelfs ik kan moeilijk het verstand en het
talent van Bart De Wever ontkennen, maar hij gebruikt het voor
verkeerde ideeën.’

Mireille Schreurs: ‘Ik heb een dure smaak. Het heeft een
tijdje geduurd eer Karel dat doorhad. Om precies te zijn tot
de eerste bankafschriften in de bus vielen.’

Michel Verschueren: ‘Als je ’t plezier wil laten duren, bel
dan nu en dan eens een Verschueren.’

Peter Adriaenssens: ‘Onlangs sprak een oudere
mevrouw me aan. ‘Ik ken u van ergens’, zei ze. Ik vertelde wat
ik deed
en dat ik weleens op tv kwam. En toen riep ze: ‘Nee, nee, ik
weet het
weer. U lijkt op mijn buurman. Die heeft ook zo’n kale kop.’’

Ben Weyts: ‘Goede bedoelingen hebben in het onderwijs al veel
schade aangericht.’

Nicolas Saverys: ‘Investeren in voetbal is een akte van hoop
die snel omslaat in een akte van berouw.’

Frieda Van Wijck: ‘Ik vind het een voordeel dat
ik nooit een verbluffende schoonheid ben geweest. Dan is het

verschil
tussen nu en vroeger niet zo groot.’

Christian Reinaudo: ‘Ik ben graag in België. Ik vind de manier
waarop de mensen de zebrapaden hier oversteken aangenaam.’

Eva De Roo: ‘Mijn ma krijgt voorrang in de
garage omdat ze een bekende dochter heeft. Alleen weten ze
niet wie die
dochter precies is. Ik vrees dat ze denken dat het om An
Lemmens gaat.’

Luc Van der Kelen: ‘Donald Trump heeft geen tanks nodig. Een
smartphone volstaat.’

Marouane Fellaini: ‘Als ik naar de media had geluisterd, was
ik gestopt na mijn eerste match bij Standard.’

Hugo Camps: ‘Van christendemocraten is geweten
dat ze weinig bezwaar hadden tegen een apart beloningssysteem.
Ze hadden
vaak Openbare Werken in portefeuille, vandaar.’

Frans Van Tilborg: ‘Het eerste aandeel dat ik kocht, was van
de goudmijn Blijvooruitzicht. Die naam bleek wat al te
optimistisch.’

Luc Lamine: ‘Ik heb nooit een corrupter politicus ontmoet dan
Patrick Janssens. En Bob Cools was al de moeite.’

Ive Marx: ‘Bij de PVDA schijnen ze ervan uit te
gaan dat België ondergronds bestaat uit lagen van olie, goud
en uranium.
Er wordt op geen 10 miljard euro gekeken.’

Jan Peumans: ‘Steve Stevaert zei me eens dat hij
niet begreep hoe een brombeer als ik 64.000 voorkeurstemmen
kon halen.
Maar ik begreep het ook niet.’

Hans Bourlon: ‘Samson is een banale hond met een banale naam.
Moge zijn succes een aanmoediging zijn voor wie ook in dat
geval verkeert.’

Roland Duchâtelet: ‘Ik ben de jongste jaren niet
meer op vakantie naar de zon geweest. En wat stel ik vast? De
zon is op
vakantie naar mij gekomen.’

Conny Vandendriessche: ‘Op reis gaan houd ik maar een dag of
drie vol. In het beste geval.’

Bruno Tobback: ‘De dag dat ik denk ‘ik stop ermee’, dan stop
ik ermee.’

Tony Mary: ‘Vroeger luisterde ik elke ochtend
naar ‘Voor de dag’ op Radio 1. Wel, ik kan dat niet meer
horen, die
stoet van verongelijkten die allemaal komen uitleggen waar ze
recht op
hebben.’

Vincent Van Quickenborne: ‘In de jaren negentig geraakten we
niet in de regering, nu geraken we er niet meer uit.’

Met dank aan “De Tijd“

