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Index / Klaagbaak / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten. (!)
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snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662512 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss... Als vervolg op dit topic dat nogal OT is gegaan.

KLB / Veel lelijke mensen
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662549 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:13 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ja en door fietsen in de winter kun je rugletsel krijgen.

Kan kan kan, de meeste traumas ontstaan door bekrompen houdingen.

Dat klopt, en daarom moeten minder jjarigen in heel veel landen ook een helm dragen, omdat kinderen nog
niet slim genoeg zijn om de gevolgen te kunnen zien.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662558 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re Heb ik niet gelezen heb je een samenvatting
Hoink581 als blauwtje.

BlauweTijger [-] BlauweTijger - http://forum.fok.nl/to pic/2066345/1/50#135662575 [PM] [Profiel]  

Go hard or go home Dat topic :')
Lid van een vergeten generatie

Frozen-assassin [-] Frozen-a ssassin - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662579 [PM] [Profiel]  

Gluurder

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:17 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Dat klopt, en daarom moeten minderjjarigen in heel veel landen ook een helm dragen, omdat

kinderen nog niet slim genoeg zijn om de gevolgen te kunnen zien.

Hoeveel kinderen vallen er eigenlijk jaarlijks van hun fiets? Ben nog nooit gevallen met ernstig letsel vroeger?

Alleen wat schaafwonden, daar word je sterk van

classpc [-] classpc -  http://forum.fok.nl/topic/2066 345/1/50#13 5662585 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

I don't like cha nge Walgelijk :r

Seks met minderjarigen is NOOIT goed.
Haat aan mensen die hondenpoep niet opruimen!!!

Emm16 [-] Emm1 6 -  http://forum.fok.nl/topic/20 66345/1/50# 135662592 [PM] [Profiel]  

... Baajguaardiaan is dan ook een troll. Kan me menen te herinneren dat hij in een van zijn foreveralone-topics

een andere gedachtengang had.
Lalala

Scuidward [-] Scuidward  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662594 [PM] [FM] [Fo toboek] [Profiel]  

Wir sind  keine Mensche n. Ze luisteren op die leeftijd toch niet?
Let's get it perculatin'

While you're waitin'

Soldie rs, dance for me.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662652 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:17 schreef Aberella het volgende:

Heb ik niet gelezen heb je een samenvatting

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14 jaar  goed te

praten is.
Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te lopen je een kind

zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een volwassen persoon aangezien er

altijd een risico op een trauma of een eventuele zwangerschap is.

En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je seksuele

egoistme voor laten gaan.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

OllieWilliams [-] OllieWilliams - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662680 [PM] [Profiel]  



ik ben geen neger

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:18 schreef classpc het volgende:

Walgelijk :r

Seks met minderjarigen is NOOIT goed.

Op m'n 16e had ik seks met een andere 16-jarige. Niks mis mee me dunkt.
"It is almost banal to say so yet it needs to be stressed continually: all is creation, all is change, all is flux, all is metamorphosis."

Niet_toegestaan_ [-] Niet_toegestaan_ - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662705 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Hoe dichter bij de nul, hoe strakker om de lul

Ouder dan tien? Mij niet gezien

Meisjes van vier? Dat is pas plezier

classpc [-] classpc -  http://forum.fok.nl/topic/2066 345/1/50#13 5662711 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

I don't like cha nge

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:21 schreef OllieWilliams het volgende:

[..]

Op m'n 16e had ik seks met een andere 16-jarige. Niks mis mee me dunkt.

Er is een verschil tussen "met" en "tussen" ;)
Haat aan mensen die hondenpoep niet opruimen!!!

Le_Professeur [-] Le_ Professeur - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662 713 [PM] [Profiel]  

Arsène Charles Ernest

Wenger. quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:20 schreef snakelady het  volgende:

[..]

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14

jaar  goed te praten is.

Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te
lopen je een kind zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een

volwassen persoon aangezien er altijd een risico op een trauma of een eventuele

zwangerschap is.

En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je
seksuele egoistme voor laten gaan.

Eldus een maagd. BaajGuardian is een gefrustreerde maniak.
Voor eenieder die van tieten houdt! :B&H / Smabal bij? #4 Dikke tieten, d a's pas genieten!

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/1/50#135 662727 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 00:18 schreef Emm16 het volgende:

Baajguaardiaan is dan ook een troll. Kan me menen te herinneren dat hij in een van zijn

foreveralone-topics een andere gedachtengang had.

Dat er een steekje los zit bij die knakker  is zeker. Of hij nu trollt of niet. :')
PSN: barry_ bigfoot

Scuidward [-] Scuidward  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662738 [PM] [FM] [Fo toboek] [Profiel]  

Wir sind  keine Mensche n.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:20 schreef snakelady het  volgende:

[..]

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14

jaar  goed te praten is.

Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te
lopen je een kind zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een

volwassen persoon aangezien er altijd een risico op een trauma of een eventuele

zwangerschap is.

En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je

seksuele egoistme voor laten gaan.

Gefeliciteerd, je hebt weer iemand in je kennissenkring met een ander  denkbeeld.
Let's get it perculatin'

While you're waitin'

Soldie rs, dance for me.



Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662739 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:20 schreef snakelady het  volgende:

[..]

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14

jaar  goed te praten is.
Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te

lopen je een kind zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een

volwassen persoon aangezien er altijd een risico op een trauma of een eventuele

zwangerschap is.
En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je

seksuele egoistme voor laten gaan.

Bah pedovent :r
Hoink581 als blauwtje.

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /1/50#1356 62774 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion Ik ga dat vorige topique niet helemaal terug lezen, too long.

Ik ga er nu even van uit dat de jongere persoon een meisje is.

Seks met 12< vind ik ook niet goed te praten. Ongeacht leeftijd van de andere.
Seks met 16< vind ik niet goed al het meisje al gedwongen getrouwd is met een oudere man (kindhuwelijk)

Seks tussen 12 en 16 jaar vind ik wel kunnen, als de jongen bijvoorbeeld 16/17/18/19 is ongeveer. Maar er

zitten ook meisjes van 15 tussen die seks hebben met een 25/30 jarige bijvoorbeeld. Maar  als ze dat zelf
willen, wie ben ik om ze tegen te houden.

Seks met >16 vind ik altijd wel goed, als het meisje het zelf wil. Trouwens, meerderjarigen mogen met een

16-jarige seks hebben zonder te worden vervolgd, tenminste als hij/zij het zelf wilde.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356627 80 [PM] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 00:18 schreef Emm16 het volgende:

Baajguaardiaan is dan ook een troll. Kan me menen te herinneren dat hij in een van zijn

foreveralone-topics een andere gedachtengang had.

Een troll is alleen niet altijd irrelevant.

Zelfs al zou hij expres een andere mening verkondigen dan dat hij deed met andere nick, dan nog haalt hij

soms serieus goede punten aan.

De heksenjacht van sommige mensen op pedofilie bijvoorbeeld moet echt stoppen. En het wordt eens tijd

dat we ook een normale discussie over virtuele kinderporno kunnen hebben zonder dat er mensen zijn die

schreeuwen " dat kan toch niet man ! , vieze pedo ! "....

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/1/50#13 5662786 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r Seks met minderjarigen
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

2Happy4U [-] 2Happy4 U - http://forum.fok.nl/to pic/2066345/1/50#135662813 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

wat is daar mis mee? als zij het willen is t goed
If you love Ezell & are 100% proud of it copy this and make it your signature!

Frozen-assassin [-] Frozen-a ssassin - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662878 [PM] [Profiel]  

Gluurder Ach ja, BaajGuardian is een van de grootste schizofrene gekken die op FOK! rondloopt

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5

/1/50#135662920
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:20 schreef snakelady het  volgende:

[..]

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14

jaar  goed te praten is.

Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te
lopen je een kind zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een

volwassen persoon aangezien er altijd een risico op een trauma of een eventuele

zwangerschap is.

En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je

seksuele egoistme voor laten gaan.

Age of consent mexico/spanje/korea, en nog heel veel landen. 13/14



OH HED IZ NOOID GOET TE PRATE SE KRYGE ALTYD EEN TRAMMA, SE KRYGE OOK

DOOTGEBORE KINDERE HANDE AF VAN DE KINDRE VIESE PEODOFIELE
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

UltraBrain [-] UltraBrain  -  http://forum.fok.nl/topic/20 66345/1/50# 135662922 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer Seks met minderjarigen?

Heb het

quote:

17s Op zondag 19 januari 2014 00:24 schreef BozeHaas het volgende:

Seks met minderjarigen

Hiervoor komen de Goden terug naar Aarde.

OllieWilliams [-] OllieWilliams - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662927 [PM] [Profiel]  

ik ben geen neger

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:26 schreef Frozen-assassin het volgende:

Ach ja, BaajGuardian is een van de grootste schizofrene gekken die op FOK! rondloopt

"It is almost banal to say so yet it needs to be stressed continually: all is creation, all is change, all is flux, all is metamorphosis."

UltraBrain [-] UltraBrain  -  http://forum.fok.nl/topic/20 66345/1/50# 135662934 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:28 schreef UltraBrain het  volgende:

Hiervoor  komen de Goden terug naar Aarde.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135662958 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:26 schreef Frozen-assassin het volgende:

Ach ja, BaajGuardian is een van de grootste schizofrene gekken die op FOK! rondloopt

Hee bevroren-sluipmoordenaar :@
Hoink581 als blauwtje.

UltraBrain [-] UltraBrain  -  http://forum.fok.nl/topic/20 66345/1/50# 135662966 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer Oh, fuck it.

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5

/1/50#135662997
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:24 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Een troll is alleen niet altijd irrelevant.

Zelfs al zou hij expres een andere mening verkondigen dan dat hij deed met andere nick, dan

nog haalt hij soms ser ieus goede punten aan.

De heksenjacht van sommige mensen op pedofilie bijvoorbeeld moet echt stoppen. En het
wordt eens tijd dat we ook een normale discussie over virtuele kinderporno kunnen hebben

zonder dat er mensen zijn die schreeuwen " dat kan toch niet man ! , vieze pedo ! "....

Ik troll helemaal nergens, dat mens is zelf compleet geflipt en weigert fatsoenlijk te lezen wat ik zeg, bleef

maar  hameren op of ik seks met kinderen een goed idee vond of niet, ik relativeer dat en gaf haar

uiteindelijk een redelijk antwoord en dan gaat ze een topic als dit maken.. :') Godskolere..
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356630 21 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:30 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ik troll helemaal nergens, dat mens is zelf compleet geflipt en weigert fatsoenlijk te lezen wat

ik zeg, bleef maar hameren op of ik seks met kinderen een goed idee vond of niet, ik

relativeer dat en gaf haar uiteindelijk een redelijk antwoord en dan gaat ze een topic als dit
maken.. :')  Godskolere..

Maar het maakt niets uit, zelfs al was je aan het trollen dan nog haal je interessante punten aan.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663027 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:30 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ik troll helemaal nergens, dat mens is zelf compleet geflipt en weigert fatsoenlijk te lezen wat

ik zeg, bleef maar hameren op of ik seks met kinderen een goed idee vond of niet, ik

relativeer dat en gaf haar uiteindelijk een redelijk antwoord en dan gaat ze een topic als dit

maken.. :')  Godskolere..

Ojoo echt niet normaal man
Hoink581 als blauwtje.

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5

/1/50#135663058
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:31 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Maar het maakt niets uit, zelfs al was je aan het trollen dan nog haal je interessante punten

aan.

Kan niet anders, ik spreek altijd buiten de lijntjes.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Forbry [-] Forbry - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/1/50#135663076 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:30 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ik troll helemaal nergens, dat mens is zelf compleet geflipt en weigert fatsoenlijk te lezen wat

ik zeg, bleef maar hameren op of ik seks met kinderen een goed idee vond of niet, ik

relativeer dat en gaf haar uiteindelijk een redelijk antwoord en dan gaat ze een topic als dit
maken.. :')  Godskolere..

quote:

0s Op zaterdag 18 januari 2014 22:53 schreef snakelady het volgende:

[..]

Dus jij bent van mening dat seks met een minderjarige als volwassene altijd een slecht idee

is?
Zo ja, dan is deze discussie inderdaad nergens voor nodig en mijn excuses dat ik dacht dat je

dat bedoelde.

Antwoord daarop was:

quote:

0s Op zaterdag 18 januari 2014 23:05 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Nee.

In het kor t de reden van dit topic volgens mij :)

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5

/1/50#135663142
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  



officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:32 schreef Forbry het volgende:

[..]

[..]

Antwoord daarop was:

[..]

Klopt, omdat het niet persé een slecht idee is, alleen uit onze lokale wetten en tijdsgeest mischien, maar

100 jaar geleden was het normaal en er zijn nog genoeg landen met een age of consent vandaag de dag

van 13-14. daarnaast is niet elke situatie hetzelfde en als er  een natuur lijke verhouding tussen een 13 jarige

is en een 25 jarige in fucking mexico oid en dat draait uit op een liefdevol sexueel contact dan is dat niet erg

en als mevrouw lijmnek dat wel erg vind dan valt ze onder de bekrompen figuren die traumas de wereld in
helpen.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663174 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:23 schreef BlueJeans het volgende:

Ik ga dat vor ige topique niet helemaal terug lezen, too long.

Ik ga er nu even van uit dat de jongere persoon een meisje is.
Seks met 12< vind ik ook niet goed te praten. Ongeacht leeftijd van de andere.

Seks met 16< vind ik niet goed al het meisje al gedwongen getrouwd is met een oudere man

(kindhuwelijk)

Seks tussen 12 en 16 jaar vind ik wel kunnen, als de jongen bijvoorbeeld 16/17/18/19 is
ongeveer. Maar er zitten ook meisjes van 15 tussen die seks hebben met een 25/30 jarige

bijvoorbeeld. Maar als ze dat zelf willen, wie ben ik om ze tegen te houden.

Seks met >16 vind ik altijd wel goed, als het meisje het zelf wil. Trouwens, meerderjarigen

mogen met een 16- jarige seks hebben zonder te worden vervolgd, tenminste als hij/zij het zelf

wilde.

Het ging hier over  21+ met een 13/14 jarige
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356631 76 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:32 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Kan niet anders, ik spreek altijd buiten de lijntjes.

Maja, even serieus.

Ik heb wel een klein kritiek puntje op je post in dat topic "veel lelijke mensen ".. Jij stelt, dat wanneer een

kind en een volwassen man/vrouw verliefd op elkaar worden, en dat kind ook een knuffel of een zoen wil dat

dat ook moet kunnen en er niet zo krampachtig over gedaan moet worden.

In de basis ben ik het hier helemaal mee eens. Het is belachelijk dat er in de jaren 70 discussie was dat

zulke relaties gewoon moeten kunnen en dat er  nu hysterie alom is als je er  alleen al over spreekt.

Het punt is alleen, ben jij niet bang dat zo,n volwassen man/vrouw heel makkelijk gebruik van zo,n kind kan

maken ? Heel snel zo,n knuffel/zoen al tot meer kan brengen zonder dat het kind zich er echt van bewust is
(de consequenties van zijn daden weet).

DjUntzUntz [-] DjUntzUntz  -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/1 /50#1 35663197 [PM] [Profiel]  

untz untz untz untz wat is de overeenkomst tussen een ferrari en een 3 jar ige?

SPOILER

moeilijk in te komen, maar het scheurt wel, LOL!

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/1/50#135 663201 [PM] [Profiel]  



Iek wil gewohn tühteren! Het zou ook wel eens fijn zijn als BG zich een keer  niet als een achterlijke gladiool zou gedragen. Maakt

discussies over  zulke onderwerpen een stuk overzichtelijker .

Dat trollmasker  is in mijn ogen een zwaktebod, want zo kun je nooit aangesproken worden op je punten
omdat je klaarblijkelijk niets meent.
PSN: barry_ bigfoot

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356632 15 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:35 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Het ging hier over 21+ met een 13/14 jarige

BaajGuardian heeft nergens seks met 13/14 jarige goedgepraat.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663233 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

This is way too long for me to translate into Dutch... so, suck it up and read it in english :D

The point is that minors do not have the mental maturity of adults, which can lead to adults being able to

manipulate and use them sexually in a way that is not good for them. This can lead to serious trauma and

mental instability in later life. This is reason enough to put a law in place that protects minors from being
manipulated in such a way.

You might say "yeah but there are adults that would never do that/there are adults that are not more

mentally mature than minors" but that doesn't matter. Not everyone would bring a bomb onto an air plane,

but all of us still have to go through security checks at the airport to protect us against the minor ity of people
that might do it. You might not abuse a child but that doesn't mean that someone else wouldn't, which is why

it's illegal for an adult to have sex with a minor.

Minors having sex with minors is acceptable, because the chances of either of them being more mentally

mature than the other is less than if it was an adult. They are simply less likely to be able to trick and
manipulate each other into doing things they wouldn't want to do.
Still learning dutch!

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /1/50#1356 63248 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:35 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Het ging hier over 21+ met een 13/14 ar ige

Vind jij dat niet kunnen dan? Ik vind het zelf wel wat jong, maar echt problemen heb ik er niet mee. Het feit

dat een 13/14 jarig meisje seksueel actief is, vind ik niet raar (wel vroeg). En dat zij dan op een 21+ valt,

nou en?
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356632 58 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:36 schreef hoink581 het volgende:

Het zou ook wel eens fijn zijn als BG zich een keer niet als een achterlijke gladiool zou
gedragen. Maakt discussies over zulke onderwerpen een stuk overzichtelijker.

Dat trollmasker is in mijn ogen een zwaktebod, want zo kun je nooit aangesproken worden op

je punten omdat je klaarblijkelijk niets meent.

Waar gedraagt hij zich als een achterlijke gladiool dan ?

Hij is alleen van mening dat men minder krampachtig om moet gaan met zaken als pedofilie.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663279 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:30 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ik troll helemaal nergens, dat mens is zelf compleet geflipt en weigert fatsoenlijk te lezen wat

ik zeg, bleef maar hameren op of ik seks met kinderen een goed idee vond of niet, ik

relativeer dat en gaf haar uiteindelijk een redelijk antwoord en dan gaat ze een topic als dit

maken.. :')  Godskolere..



Valt wel mee toch, nu niet gaan overdrijven om zieltjes te winnen.

quote:

0s Op zaterdag 18 januari 2014 22:10 schreef snakelady het volgende:

[..]

Als een kind getraumatiseerd is wegens onnatuurlijke en oppervlakkige reacties van de

omgeving omdat het seks heeft gehad met een volwassen persoon is dat alleen maar  een

reden meer om geen seks te hebben met een kind.
Aangezien dit de maatschappij is, hele slimme mannen en vrouwen hebben onderzoek gedaan

naar dit onderwerp en daar is uitgekomen dat de grote meerderheid om jonge leeftijjd nog niet

toe is aan seks, lichamelijk en/of geestelijk.

Mochten er uuitzonderingen zijn die wel klaar zijn voor seks maar je weet als volwassen

persoon dat andere volwassen personen het een trauma gaan aanpraten dan dus ook
gewoon niet doen.

Dat kind krijgt namelijjk geen trauma van geen seks hebben, dan zal niemand in de omgeving

er moeilijk over doen, kan het kind eerst zelf het lichaam ontdekken en wanneer het wat ouder

is een seksuele relatie aangaan met een persoon na keuze.

Hoe je het ook went of keert, wat de reden van het trauma ook zou kunnen zijn, nogmaals,

van geen seks krijgt een kind geen trauma. Dat is een zekerheid, andersom daar integen niet,

je neemt een risico dat onnodig is als je wel een seksuele relatie aangaat met een kind,

"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356632 94 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:37 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Vind jij dat niet kunnen dan? Ik vind het zelf wel wat jong, maar  echt problemen heb ik er niet

mee. Het feit dat een 13/14 jar ig meisje seksueel actief is, vind ik niet raar (wel vroeg). En dat

zij dan op een 21+ valt, nou en?

2

Maar nu ben ik benieuwd of je ook consequent bent. Is het dan ook oke dat een 13 jarige een seksuele

relatie aangaat met een 50/60 jar ige (en eerlijk wezen)?

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663297 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re Ik ben 12 en mijn frontaalkwab is nog in ontwikkeling, wat is dit?
Hoink581 als blauwtje.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663367 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:37 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Vind jij dat niet kunnen dan? Ik vind het zelf wel wat jong, maar  echt problemen heb ik er niet

mee. Het feit dat een 13/14 jar ig meisje seksueel actief is, vind ik niet raar (wel vroeg). En dat

zij dan op een 21+ valt, nou en?

Ik vind dat niet kunnen nee omdat een kind op die leeftijd nog niet in een staat is volwassen keuzes te
maken en een volwassen man altijd de bovenhand heeft.

Een volwassen man kan heel goed manipuleren om zo zijn zin te krijgen.

Twee van gelijke leeftijd is anders, dan heeft de een geen enorme mentale voorsprong op de ander, is er  al

een veel kleinere kans om de ander te manipuleren.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/1/50#135 663380 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:37 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Waar gedraagt hij zich als een achterlijke gladiool dan ?

Hij is alleen van mening dat men minder krampachtig om moet gaan met zaken als pedofilie.



Als je de pohi van BG een beetje kent dan begrijp je die bewering. Het gaat me dan ook niet om dit topic

maar  hij heeft al meerdere topics vol gespamt over zijn voorliefde voor jonge meisjes en dat het stiekem

hoertjes zijn. Dan kan je beweringen zoals in het vorige topic al niet meer serieus nemen.
PSN: barry_ bigfoot

Ronaldsen [-] Ronaldsen - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356633 89 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

De natuur  vindt dat een vrouw vanaf ongeveer  13 jaar vruchtbaar is, dus eigenlijk is seks vanaf die leeftijd

normaal biologisch gezien.
٩๏̯͡๏ )۶

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356633 91 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:37 schreef Jormungandr het volgende:

This is way too long for me to translate into Dutch... so, suck it up and read it in english :D

The point is that minors do not have the mental maturity of adults, which can lead to adults

being able to manipulate and use them sexually in a way that is not good for them. This can

lead to serious trauma and mental instability in later  life. This is reason enough to put a law in
place that protects minors from being manipulated in such a way.

You might say "yeah but there are adults that would never  do that/there are adults that are

not more mentally mature than minors" but that doesn't matter. Not everyone would bring a

bomb onto an air plane, but all of us still have to go through security checks at the airport to
protect us against the minority of people that might do it. You might not abuse a child but that

doesn't mean that someone else wouldn't, which is why it's illegal for  an adult to have sex with

a minor.

Minors having sex with minors is acceptable, because the chances of either  of them being
more mentally mature than the other is less than if it was an adult. They are simply less likely

to be able to trick and manipulate each other into doing things they wouldn't want to do.

But people who manipulate children or even abuse / rape should simply be arrested. But what's wrong with

a natural / sexual relationship between an adult and, for example a 14 year old?

As long as they both want to do it in full is free there is nothing to make you worry about

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#135663415 [PM] [Profiel]  

Helemaal mee eens met TS, uitschot van de samenleving zulke mensen. Gadverdamme :r Snap sowieso

niet hoe iemand zoiets ooit goed kan praten.

Ik zal eerlijk toegeven dat ik een 15- of 16-jarige met een 20-jarige wel anders vind, hoewel ik het zeker

niet normaal vind, maar een volwassen vent met een kind dat net voor het eerst porno heeft gekeken :r

En zullen we hier geen pure "BaajGuardian is een hommo"-topic van maken? Want er zijn er genoeg

mensen die seks met 13-/14-jarigen goedpraten. Op FOK!, althans in klb en r&p, is het zelfs de

meerderheid lijkt het wel :{  8)7

28-jarige closet pedo's met een 13-jarig meisje, gadverdamme :r :r :r

"Ja, maar  13- en 14-jarigen hebben al secundaire geslachtskenmerken hurr rdurr rdurrrdurrr". Wat voor

rukargumentatie is dat dan :r  Sommige meisjes werden al op hun vierde ongesteld, oud genoeg om te

neuken dus? 8)7

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:34 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Klopt, omdat het niet persé een slecht idee is, alleen uit onze lokale wetten en tijdsgeest

mischien, maar 100 jaar geleden was het normaal en er  zijn nog genoeg landen met een age

of consent vandaag de dag van 13-14

En ook dit soort argumentatie, echt :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

Alsof die meisjes dat zelf wilden, en niet gedwongen werden door hun ouders :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

:') :')

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/1/50#1356634 16 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:42 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Als je de pohi van BG een beetje kent dan begrijp je die bewer ing. Het gaat me dan ook niet



om dit topic maar  hij heeft al meerdere topics vol gespamt over zijn voorliefde voor

jonge meisjes en dat het stiekem hoertjes zijn. Dan kan je bewer ingen zoals in het vorige

topic al niet meer  serieus nemen.

Haha wtf, bron/link ?

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]

Index / Klaagbaak / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te
praten.

Active Topics |  My Active Topics |  Bookmarks |  Online
users

powered by Replique/fok © 1999/2014 - FOK.NL



FOK!forum
Logout |  Profiel |  Opties |  Bookmarks |  FAQ & Policy  |  Nieuwe Topics  |  Reset |  Active

Topics |  MyAT | Online users |  Top 500 |  Zoek

Index / Klaagbaak / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten. (!)

Bookmark

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663433 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:42 schreef Ronaldsen het volgende:

De natuur vindt dat een vrouw vanaf ongeveer 13 jaar vruchtbaar is, dus eigenlijk is seks

vanaf die leeftijd normaal biologisch gezien.

Toch blijkt de natuur daar een foutje te hebben gemaakt.

quote:

About 16 million adolescent girls give birth every year – most in low- and middle-income

countries.

An estimated three million girls aged 15-19 undergo unsafe abortions every year.

In low- and middle-income countr ies, complications from pregnancy and childbirth are a

leading cause of death among gir ls aged 15-19 years.
Stillbir ths and newborn deaths are 50% higher among infants of adolescent mothers than

among infants of women aged 20-29 years.

Infants of adolescent mothers are more likely to have low bir th weight.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63444 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:35 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Maja, even serieus.

Ik heb wel een klein kritiek puntje op je post in dat topic "veel lelijke mensen ".. Jij stelt, dat
wanneer een kind en een volwassen man/vrouw verliefd op elkaar worden, en dat kind ook

een knuffel of een zoen wil dat dat ook moet kunnen en er niet zo krampachtig over gedaan

moet worden.

In de basis ben ik het hier helemaal mee eens. Het is belachelijk dat er in de jaren 70
discussie was dat zulke relaties gewoon moeten kunnen en dat er nu hysterie alom is als je er

alleen al over spreekt.

Het punt is alleen, ben jij niet bang dat zo,n volwassen man/vrouw heel makkelijk gebruik van
zo,n kind kan maken ? Heel snel zo,n knuffel/zoen al tot meer kan brengen zonder dat het kind

zich er echt van bewust is (de consequenties van zijn daden weet).

Later haalde ik ook aan dat ik niet pleit voor iets in de wereld van vandaag, we hebben een idiocracy

tegenwoordig en veel mensen zijn simpelweg zwaar geestesziek, en daar vallen veel in begrip 'normale

mensen' ook onder.

Misbruik is snel gemaakt ja, ik heb het in elk van mijn posts over  ideale gevallen, natuurlijke

omstandigheden.

Snakedinges heeft gewoon een probleem met context en schiet meteen het extreme in.

Mischien ook een verstandelijke handicap oid waardoor ze niet fatsoenlijk kan relativeren.

Mijn enige punt in dat topic was dus dat door  krampachtigheid veel naar de klote gaat, er worden traumas

of op zn minst complexen gemaakt dat mensen creeerd dat meteen 'VIESE PEODOFIELE' gaat roepen als

je een kind een aai over de bol geeft op straat oid. Een soort mens dat geen nuance herkent en net als

snakelady zelf niet kan relativeren.

Daar  komt trouwens bij dat er  nogal vaak bij werd gehaald dat kinderen emotioneel of intellectueel niet klaar

zijn voor relaties, nou dat zijn de meeste volwassenen ook niet maar hun kunnen wel ondanks hun

hersenschade en personaliteitsstoornissen elkaar onderpissen likken schijten en pompen. En een 13 jarige
een liefdevolle kus geven, nou ren maar.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356634 46 [PM] [Profiel]  



quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 00:43 schreef Drxx het  volgende:

Helemaal mee eens met TS, uitschot van de samenleving zulke mensen. Gadverdamme :r

Snap sowieso niet hoe iemand zoiets ooit goed kan praten.

Ik zal eerlijk toegeven dat ik een 15- of 16-jarige met een 20-jarige wel anders vind, hoewel ik

het zeker niet normaal vind, maar een volwassen vent met een kind dat net voor het eerst

porno heeft gekeken :r

En zullen we hier geen pure "BaajGuardian is een hommo"- topic van maken? Want er  zijn er
genoeg mensen die seks met 13-/14-jar igen goedpraten. Op FOK!, althans in klb en r&p, is

het zelfs de meerderheid lijkt het wel :{ 8)7

28-jarige closet pedo's met een 13- jarig meisje, gadverdamme :r :r :r

"Ja, maar 13- en 14- jarigen hebben al secundaire geslachtskenmerken hurrrdurrrdurrrdurrr".
Wat voor rukargumentatie is dat dan :r Sommige meisjes werden al op hun vierde ongesteld,

oud genoeg om te neuken dus? 8)7

[..]

En ook dit soor t argumentatie, echt :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')

Alsof die meisjes dat zelf wilden, en niet gedwongen werden door hun ouders :') :') :') :')  :') :')

:') :') :') :') :') :') :')

Je bent nog een paar smileys vergeten.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/2/50#13 5663467 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r Pics van 14 jarige chimeids graag
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /2/50#1356 63470 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:39 schreef theunderdog het volgende:

[..]

2

Maar nu ben ik benieuwd of je ook consequent bent. Is het dan ook oke dat een 13 jarige een

seksuele relatie aangaat met een 50/60 jarige (en eerlijk wezen)?

Hm ik vind dit soort dingen altijd op het randje van wat wel en niet kan. Kan een 13 jar ige wel iets met een

15 jarige en 23jarige doen, maar dan weer niet met een 24jarige? Dan vraag ik me af of één jaar tje verschil

in leeftijd echt het verschil maakt met goed of fout.

In mijn optiek denk ik dat in dit geval 50 jaar wel héél oud is voor 13-jarige. Maarja, kan je dan zeggen van:

'Nou je ben meer dan 25 jaar ouder dan zij, dus het mag niet'? Dat vind ik ook weer wat.

Verbieden van seks boven de 12 ben ik tegen, dus ik zou ze lekker hun gang laten gaan, zolang duidelijk is

dat ze het zelf wil (en hij natuurlijk ook). Gelukkig komt het (in Nederland) weinig voor. Maar een
voorstander van een 12-jarige die seks heeft met een 50-jarige ben ik niet.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63474 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:36 schreef hoink581 het volgende:

Het zou ook wel eens fijn zijn als BG zich een keer niet als een achterlijke gladiool zou

gedragen. Maakt discussies over zulke onderwerpen een stuk overzichtelijker.

Dat trollmasker is in mijn ogen een zwaktebod, want zo kun je nooit aangesproken worden op

je punten omdat je klaarblijkelijk niets meent.

Jullie zetten dat masker bij mij op omdat jullie niet kunnen bevatten dat ik gewoon oprecht ben en mijn

eerlijke gedachten neertiep, of zijn jullie er bang voor oid? Ik troll amper tot niet en als ik het wel doe dan

doe ik het zo duidelijk dat zelfs de grootste imbeciel het nog doorheeft.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663476 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:44 schreef theunderdog het volgende:

[..]



Je bent nog een paar smileys vergeten.

Had eerst meer, maar  dan bleven de laatste regels niet op één lijn :N Width is te smal.

Frozen-assassin [-] Frozen-a ssassin - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663488 [PM] [Profiel]  

Gluurder

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:29 schreef Aberella het volgende:

[..]

Hee bevroren-sluipmoordenaar :@

Aber :@

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356635 27 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:44 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Hm ik vind dit soort dingen altijd op het randje van wat wel en niet kan. Kan een 13 jarige wel

iets met een 15 jarige en 23jarige doen, maar dan weer  niet met een 24jarige? Dan vraag ik

me af of één jaartje verschil in leeftijd echt het verschil maakt met goed of fout.

In mijn optiek denk ik dat in dit geval 50 jaar wel héél oud is voor 13- jarige. Maarja, kan je dan

zeggen van: 'Nou je ben meer dan 25 jaar ouder  dan zij, dus het mag niet'? Dat vind ik ook

weer  wat.

Verbieden van seks boven de 12 ben ik tegen, dus ik zou ze lekker hun gang laten gaan,
zolang duidelijk is dat ze het zelf wil (en hij natuurlijk ook). Gelukkig komt het (in Nederland)

weinig voor. Maar een voorstander van een 12-jarige die seks heeft met een 50-jar ige ben ik

niet.

Het is eigenlijk echt reuze interessant dat je dan opeens begint te twijfelen he (heb ik ook hoor) ..

Want wat maakt het nu uit of een 13/14 jarige met een 24 jarige of met een 50 jarige heeft ?

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63530 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:39 schreef theunderdog het volgende:

[..]

2

Maar nu ben ik benieuwd of je ook consequent bent. Is het dan ook oke dat een 13 jarige een

seksuele relatie aangaat met een 50/60 jarige (en eerlijk wezen)?

100 jaar geleden heette dat een suikeroom.

Waarom is het eigenlijk wel volstrekt acceptabel dat een 18 jarige een 50 jarige lover heeft eigenlijk, dat
vind ik wel frappant. :P
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63547 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:41 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Ik vind dat niet kunnen nee omdat een kind op die leeftijd nog niet in een staat is volwassen

keuzes te maken en een volwassen man altijd de bovenhand heeft.

Bij volwassenen heeft vaak ook één persoon de overhand. :o !!!!!!

Oeps daar  gaat je argument weer.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663566 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:42 schreef theunderdog het volgende:

[..]

But people who manipulate children or even abuse / rape should simply be arrested. But

what's wrong with a natural / sexual relationship between an adult and, for  example a 14 year

old?

As long as they both want to do it in full is free there is nothing to make you worry about

You can just reply in Dutch.

But yeah, of course they should be arrested but this is considered preventative measures. Doing what we

can to make sure the minors don't get into a situation where they can be abused sexually by an adult. Let's

make another example. We have gun laws so that it's harder  for mentally unstable people to use guns

against other  people. That doesn't mean that if someone should kill someone else with a gun, we won't
arrest him... we'll still have the gun laws in place as a preventative measure to reduce the chances of gun

violence.

For the minor that gets abused by an adult, it's already too late and any measures we can take to make it

harder are only going to make things better.
Still learning dutch!

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356635 72 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:46 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

100 jaar geleden heette dat een suikeroom.

Waarom is het eigenlijk wel volstrekt acceptabel dat een 18 jar ige een 50 jarige lover heeft

eigenlijk, dat vind ik wel frappant. :P

Wil je dat ik antwoord geef zoals de meeste mensen zullen antwoorden ?

Zoja: omdat een 18 jarige vaak de consequenties van zijn daden weet, en een minderjarig kind nog niet !

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663575 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:45 schreef Frozen-assassin het volgende:

[..]

Aber  :@

Hou denk jij over seks met 13-jarigen?

P.s. Over 2 maanden ben ik 14.
Hoink581 als blauwtje.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663579 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:44 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Later haalde ik ook aan dat ik niet pleit voor iets in de wereld van vandaag, we hebben een

idiocracy tegenwoordig en veel mensen zijn simpelweg zwaar geestesziek, en daar  vallen veel

in begrip 'normale mensen' ook onder.

Misbruik is snel gemaakt ja, ik heb het in elk van mijn posts over ideale gevallen, natuurlijke
omstandigheden.

Snakedinges heeft gewoon een probleem met context en schiet meteen het extreme in.

Mischien ook een verstandelijke handicap oid waardoor ze niet fatsoenlijk kan relativeren.

Mijn enige punt in dat topic was dus dat door krampachtigheid veel naar  de klote gaat, er

worden traumas of op zn minst complexen gemaakt dat mensen creeerd dat meteen 'VIESE

PEODOFIELE' gaat roepen als je een kind een aai over de bol geeft op straat oid. Een soort

mens dat geen nuance herkent en net als snakelady zelf niet kan relativeren.



Daar komt trouwens bij dat er nogal vaak bij werd gehaald dat kinderen emotioneel of

intellectueel niet klaar zijn voor relaties, nou dat zijn de meeste volwassenen ook niet maar

hun kunnen wel ondanks hun hersenschade en personaliteitsstoornissen elkaar onderpissen
likken schijten en pompen. En een 13 jarige een liefdevolle kus geven, nou ren maar.

Je maakt het nu veels te persoonlijk, dat is nergens voor nodig, ik heb jou nergens voor pedofiel uitgemaakt

of ook maar een indicatie gegeven daartoe, ook ben ik continu netjes geweest dus ga nu niet beweren dat

ik je onjegens heb behandeld, ik heb het nergens persoonlijk gemaakt.

Zoals ik eerder  schreef, ik geloof echt niet dat ieder kind er een trauma van op zal lopen, maar er is
onderzoek naar gedaan en een groot gedeelte krijgt het wel, zo niet aangepraat door anderen.

Maar de oorzaak van het trauma doet er niet toe, aangezien als een volwassen persoon geen seks zou

hebben met een minderjarige er helemaal geen trauma zo ontstaan.

Nogmaals, waarom onnodig een risico op trauma nemen? Er  is nog nooit een kind geweest wat een trauma
heeft gekregen door geen seks te hebben met een volwassenen.

Dus als volwassen persoon zou je voor de "safe choice" moeten gaan en je eigen seksuele verlangen aan

de kant schuiven voor het kind.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Ronaldsen [-] Ronaldsen - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356635 88 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:46 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

100 jaar geleden heette dat een suikeroom.

Waarom is het eigenlijk wel volstrekt acceptabel dat een 18 jar ige een 50 jarige lover heeft
eigenlijk, dat vind ik wel frappant. :P

Dat laatste wordt ook wel afgekeurd, maar is dan weer niet strafbaar

٩๏̯͡๏ )۶

Frozen-assassin [-] Frozen-a ssassin - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663594 [PM] [Profiel]  

Gluurder

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:47 schreef Aberella het volgende:

[..]

Hou denk jij over seks met 13-jarigen?

P.s. Over 2 maanden ben ik 14.

Normaliter doe ik er niet aan, maar voor jou maak ik graag een uitzondering O+

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663605 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:47 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Wil je dat ik antwoord geef zoals de meeste mensen zullen antwoorden ?

Zoja: omdat een 18 jarige vaak de consequenties van zijn daden weet, en een minder jar ig kind

nog niet !

Behalve als ze een chromosoom missen maar  dan komt dat besef misschien wel nooit ;(
Hoink581 als blauwtje.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63622 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:42 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Als je de pohi van BG een beetje kent dan begrijp je die bewer ing. Het gaat me dan ook niet

om dit topic maar  hij heeft al meerdere topics vol gespamt over zijn voorliefde voor jonge
meisjes en dat het stiekem hoertjes zijn. Dan kan je bewer ingen zoals in het vorige topic al

niet meer  serieus nemen.



Waar de hel zeg ik nou weer dat ik een voorliefde heb voor jonge meisjes en dat het hoertjes zijn ( tenzij dat

ik een grap maakte oid).

Ik heb nergens een voor liefde voor , ik zie wel schoonheid in kinderen omdat ze nog niet bevangen zijn van

de bevooroordeeldheid. Ik ben niet echt op zoek om kinderen te 'pompen' oid hoor . Ook niet volwassenen
trouwens. Mischien ben ik wel asexueel, dat heb ik al vaker voorbij zien komen iig.

A
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663645 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:48 schreef Frozen-assassin het volgende:

[..]

Normaliter doe ik er niet aan, maar voor  jou maak ik graag een uitzondering O+

Mijn held. O+ en haal je dan ook breezers voor  mij en mijn vriendinnen Shirley en Pr iscilla?
Hoink581 als blauwtje.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356636 49 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:47 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

You can just reply in Dutch.

But yeah, of course they should be arrested but this is considered preventative measures.

Doing what we can to make sure the minors don't get into a situation where they can be
abused sexually by an adult. Let's make another example. We have gun laws so that it's

harder for mentally unstable people to use guns against other people. That doesn't mean that

if someone should kill someone else with a gun, we won't arrest him... we'll still have the gun

laws in place as a preventative measure to reduce the chances of gun violence.

For the minor that gets abused by an adult, it's already too late and any measures we can
take to make it harder are only going to make things better.

Maar het punt is, dat wanneer  een pedofiel een kind wil verkrachten hij/zij dat toch wel doet.

Zo,n wet tegen pedofilie heeft geen enkele zin. Waarom zouden wij een pedofielen relatie voorbeeld: een

man van 21 + met een 14 jar ige die het allebei uit volledige vrije wil doen verbieden ?

Wat heeft die relatie te maken met pedofielen die slecht van wil zijn ?

Frozen-assassin [-] Frozen-a ssassin - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663667 [PM] [Profiel]  

Gluurder

quote:

17s Op zondag 19 januari 2014 00:50 schreef Aberella het volgende:

[..]

Mijn held. O+ en haal je dan ook breezers voor mij en mijn vr iendinnen Shirley en Priscilla?

Natuurlijk, ook wat GHB. Werkt wat makkelijker O+

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356636 75 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:49 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

A

B
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663689 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:36 schreef theunderdog het volgende:

[..]



BaajGuardian heeft nergens seks met 13/14 jarige goedgepraat.

Hij zegt dat het niet altijd een slecht idee is, terwijl ik van mening ben van wel.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /2/50#1356 63709 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:41 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Ik vind dat niet kunnen nee omdat een kind op die leeftijd nog niet in een staat is volwassen

keuzes te maken en een volwassen man altijd de bovenhand heeft.

Een volwassen man kan heel goed manipuleren om zo zijn zin te krijgen.

Twee van gelijke leeftijd is anders, dan heeft de een geen enorme mentale voorsprong op de
ander, is er al een veel kleinere kans om de ander  te manipuleren.

Ik ben het deels met je eens. Een volwassen man kan inderdaad goed manipuleren.

Maar dat een kind op die leeftijd nog niet in staat is om volwassen keuzes te maken ben ik het niet mee

eens (op dit gebied). Een kind van 13 is al wel verder ontwikkeld dan je denkt en ze zijn echt niet dom. Ze
kunnen heus wel nadenken wat 'goed' en 'slecht' is. Pas onder de 12 vind ik dat ze echt nog kind zijn en

inderdaad niet zelf nog kunnen nadenken. Op seksgebied zijn ze als 13 jarige al wat verder hoor: de

meesten hebben hun eigen lichaam al ontdekt, en sommigen hebben al gezoend. 5/6-jar ige beginnen al met

zichzelf ontdekken dat ze daar beneden een lekker plekje hebben, dus als ze 13 zijn weten ze meestal al

veel over hun eigen lichaam, en zijn ze nieuwsgierig naar seksuele handelingen waaronder dus al
geslachtsgemeenschap.

Verder: een 18-jarige jongen kan net zo goed manipuleren als een 50-jarige, en een 18-jarige kan net zo

foute bedoelingen hebben als een 50-jarige, dus maakt dat de 50-jar ige slechter? Ik zit meer met 'het had

haar vader  kunnen zijn' principe.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356637 24 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:51 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Hij zegt dat het niet altijd een slecht idee is, terwijl ik van mening ben van wel.

Zolang zo,n 13/14 jarige uit vrije wil doet, wat is dan het probleem ?

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663751 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:50 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Maar het punt is, dat wanneer een pedofiel een kind wil verkrachten hij/zij dat toch wel doet.

Zo,n wet tegen pedofilie heeft geen enkele zin. Waarom zouden wij een pedofielen relatie

voorbeeld: een man van 21 + met een 14 jarige die het allebei uit volledige vrije wil doen

verbieden ?

Wat heeft die relatie te maken met pedofielen die slecht van wil zijn ?

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:52 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Zolang zo,n 13/14 jarige uit vrije wil doet, wat is dan het probleem ?

Ten eerste, waarom zou je het uberhaupt wél goed willen keuren? En waar leg je dan de grens? Waarom

dan niet gelijk een 12- jar ige bijvoorbeeld? Of 11?

Ten tweede, je creëer t jurisprudentie waar in gezegd wordt dat seks met een 14-jarige oké is. Kinderen die

misbruikt worden, durven dat meestal niet toe te geven. En zo wordt het alleen maar makkelijker gemaakt

voor zo'n vieze vent :r

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663769 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:50 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Maar het punt is, dat wanneer een pedofiel een kind wil verkrachten hij/zij dat toch wel doet.

Zo,n wet tegen pedofilie heeft geen enkele zin. Waarom zouden wij een pedofielen relatie

voorbeeld: een man van 21 + met een 14 jarige die het allebei uit volledige vrije wil doen

verbieden ?

Wat heeft die relatie te maken met pedofielen die slecht van wil zijn ?

Well of course, there will be examples where there is a 21 year old in a normal relationship with a 13 year

old... but if we don't have the law against sexual intercourse with a minor, we take away the risk for

paedophiles. If someone rapes a minor, then it's just rape and will be illegal... but the point is that most

adults are capable of manipulating minors into believing that they want something. That means a paedophile
could manipulate a young girl/boy into "wanting" to have sex with him, and therefore not be charged with

anything because it "wouldn't be rape".
Still learning dutch!

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663789 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:52 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Zolang zo,n 13/14 jarige uit vrije wil doet, wat is dan het probleem ?

De hersenen van een 13/14 jarige zijn nog lang niet volgroeit waardoor ze impulsieve beslissingen nemen,

niet kunnen nadenken over  de gevolgen ervan.

Niet omdat ze niet willen, ze missen gewoon een deel hersenen.

Lekker makkelijk om dan als 30 jarige zo'n grietje te manipuleren.
Hoink581 als blauwtje.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63810 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:47 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Wil je dat ik antwoord geef zoals de meeste mensen zullen antwoorden ?

Zoja: omdat een 18 jarige vaak de consequenties van zijn daden weet, en een minder jar ig kind

nog niet !

Daar  had ik dus ook al een tegen argument op; veel volwassenen zijn mentaal nog dommer dan een plank

maar  hun mogen gewoon als een malle hun lusten laten botvieren.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356638 11 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:54 schreef Drxx het  volgende:

[..]

[..]

Ten eerste, waarom zou je het uberhaupt wél goed willen keuren? En waar  leg je dan de

grens? Waarom dan niet gelijk een 12-jarige bijvoorbeeld? Of 11?

Ten tweede, je creëert jurisprudentie waarin gezegd wordt dat seks met een 14- jar ige oké is.
Kinderen die misbruikt worden, durven dat meestal niet toe te geven. En zo wordt het alleen

maar makkelijker gemaakt voor zo'n vieze vent :r

Vrouwen die verkracht worden durven dat ook vaak niet toe te geven omdat ze uitgemaakt worden voor

leugenaar. Dit is alleen een hele andere discussie, wel moet deze mentaliteit veranderen.

Het punt is, waarom zou je goede pedofielen bestraffen omdat een klein groepje het verpest voor hen ?

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663822 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:52 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Ik ben het deels met je eens. Een volwassen man kan inderdaad goed manipuleren.

Maar dat een kind op die leeftijd nog niet in staat is om volwassen keuzes te maken ben ik het

niet mee eens (op dit gebied). Een kind van 13 is al wel verder  ontwikkeld dan je denkt en ze

zijn echt niet dom. Ze kunnen heus wel nadenken wat 'goed' en 'slecht' is. Pas onder  de 12
vind ik dat ze echt nog kind zijn en inderdaad niet zelf nog kunnen nadenken. Op seksgebied

zijn ze als 13 jarige al wat verder hoor: de meesten hebben hun eigen lichaam al ontdekt, en

sommigen hebben al gezoend. 5/6-jar ige beginnen al met zichzelf ontdekken dat ze daar

beneden een lekker plekje hebben, dus als ze 13 zijn weten ze meestal al veel over hun eigen

lichaam, en zijn ze nieuwsgierig naar seksuele handelingen waaronder dus al
geslachtsgemeenschap.

Verder: een 18-jarige jongen kan net zo goed manipuleren als een 50-jarige, en een 18- jar ige

kan net zo foute bedoelingen hebben als een 50-jarige, dus maakt dat de 50-jarige slechter?

Ik zit meer met 'het had haar  vader kunnen zijn' principe.

Maar waarom het kind niet langer haar eigen lichaam laten ontdekken? Wat is daar mis mee? Nog nooit
heeft ene kind een trama gekregen van geen seks hebben met een volwassen man, dus waarom het risico

nemen.

als het liefde is kan hij ook wel een paar  jaar wachten. ;)
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356638 38 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:56 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Daar had ik dus ook al een tegen argument op; veel volwassenen zijn mentaal nog dommer

dan een plank maar hun mogen gewoon als een malle hun lusten laten botvieren.

Mentaal minder begaafden zoals jij zouden ook onder toezicht moeten staan.
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

DonnieDarkno [-] DonnieDarkno  - http://forum.fok.nl/top ic/2066345/2/50#135663852 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:20 schreef snakelady het  volgende:

[..]

BaajGuardian vind dat in sommige gevallen seks met kinderen als volwassene rond de 13/14

jaar  goed te praten is.
Ik ben van mening dat ondanks dat seks met een kind niet altijd op een trauma hoeft uit te

lopen je een kind zelf zijn of haar lichaam moet laten ontdekken zonder bemoeienis van een

volwassen persoon aangezien er altijd een risico op een trauma of een eventuele

zwangerschap is.

En dat je als volwassen persoon dus niet willens en wetens dat risico moet gaan lopen en je
seksuele egoistme voor laten gaan.

BaajGuardian is een suckel, lijkt me vrij evident.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663858 [PM] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:57 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Vrouwen die verkracht worden durven dat ook vaak niet toe te geven omdat ze uitgemaakt

worden voor leugenaar. Dit is alleen een hele andere discussie, wel moet deze mentaliteit

veranderen.

Het punt is, waarom zou je goede pedofielen bestraffen omdat een klein groepje het verpest
voor hen ?

Jij hebt het over een seksuele relatie met een 13- of 14- jarige. Ik zeg waarom ik dat niet goed vind. Wat

hebben pedofielen er dan mee te maken? Of misschien volg ik je niet goed...

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /2/50#1356 63874 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:55 schreef Aberella het volgende:

[..]

De hersenen van een 13/14 jar ige zijn nog lang niet volgroeit waardoor ze impulsieve

beslissingen nemen, niet kunnen nadenken over de gevolgen ervan.

Niet omdat ze niet willen, ze missen gewoon een deel hersenen.

Lekker makkelijk om dan als 30 jarige zo'n grietje te manipuleren.

Ik vind dat je net doet alsof een 13-jar ige nog niet eens naar de WC kan en alleen 'mama' kan zeggen. Ze

zijn echt niet dom, en kunnen echt wel beslissingen nemen, of in ieder geval erover  nadenken. Dat gezeik

over dat ze nog niks kunnen, wat een bullshit. Sommigen nemen inderdaad verkeerde beslissingen, maar

een 17/18 jarige net zo hard. Die worden tot de dag van vandaag nog steeds door  loverboys opgepikt.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/2/50#135 663882 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:45 schreef BaajGuardian het volgende:

Jullie zetten dat masker bij mij op omdat jullie niet kunnen bevatten dat ik gewoon oprecht ben
en mijn eerlijke gedachten neer tiep, of zijn jullie er bang voor oid? Ik troll amper tot niet en als

ik het wel doe dan doe ik het zo duidelijk dat zelfs de grootste imbeciel het nog doorheeft.

Jij chargeert dit onderwerp weer door ons te betichten dat wij onderdeel zijn van een idiocracy die bij de

minste aanraking van een kind, al IEWL PEDO roept.

Ik ben van mening dat gezond lichamelijk contact juist goed is voor  een kind (dus kussen/knuffelen).

Ook ben ik van mening dat pedofielen niet horen te worden opgejaagd, omdat zij niets aan hun seksualiteit

kunnen veranderen.

Het wordt anders wanneer jij seks met kinderen probeert goed te praten met de beargumenter ing dat ze

het zelf willen. Een kind heeft helemaal geen idee van het concept seks, dus jij als volwassene hoor t daar

niet aan toe te geven. Zeggen dat kinderen zelf seks willen Is je eigen verantwoordelijkheid als volwassene

afschuiven. En dat is wel verwerpelijk.
PSN: barry_ bigfoot

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356638 86 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:54 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Well of course, there will be examples where there is a 21 year old in a normal relationship

with a 13 year old... but if we don't have the law against sexual intercourse with a minor , we
take away the risk for  paedophiles. If someone rapes a minor, then it's just rape and will be

illegal... but the point is that most adults are capable of manipulating minors into believing that

they want something. That means a paedophile could manipulate a young girl/boy into

"wanting" to have sex with him, and therefore not be charged with anything because it

"wouldn't be rape".

Veel mannen zijn ook instaat om vrouwen te laten geloven dat ze iets willen, terwijl ze dat diep van binnen
niet willen.



En zo kun je het r iedeltje heel lang laten doorgaan. Nogmaals, waarom zou je goede pedofielen bestraffen

omdat een klein deel zijn zijn lusten boven de gevoelens van het kind zet ?

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663899 [PM] [Profiel]  

Ik word een beetje geil van dit topic.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356639 00 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:56 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Daar had ik dus ook al een tegen argument op; veel volwassenen zijn mentaal nog dommer

dan een plank maar hun mogen gewoon als een malle hun lusten laten botvieren.

Uiteraard.

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /2/50#1356 63905 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:57 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Maar waarom het kind niet langer haar eigen lichaam laten ontdekken? Wat is daar  mis mee?

Nog nooit heeft ene kind een trama gekregen van geen seks hebben met een volwassen man,

dus waarom het risico nemen.
als het liefde is kan hij ook wel een paar jaar  wachten. ;)

Daar  is helemaal niks mee, en vind ik zelfs beter! :) Maar  13-jarigen willen niet altijd luisteren. En als zo'n

meisje seks wil, dan kun je dat niet tegenhouden en gebeurt het gewoon.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356639 13 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 00:55 schreef Aberella het volgende:

[..]

De hersenen van een 13/14 jar ige zijn nog lang niet volgroeit waardoor ze impulsieve

beslissingen nemen, niet kunnen nadenken over de gevolgen ervan.

Niet omdat ze niet willen, ze missen gewoon een deel hersenen.

Lekker makkelijk om dan als 30 jarige zo'n grietje te manipuleren.

Veel volwassenen kunnen deze zaken ook niet.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/2/50#1356 63921 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:51 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Hij zegt dat het niet altijd een slecht idee is, terwijl ik van mening ben van wel.

En daarmee baseer  je je enkel op dat er kindsterfte is onder jonge ouders, maar seks gaat niet alleen om

kinderen krijgen.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663930 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:59 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Ik vind dat je net doet alsof een 13-jarige nog niet eens naar de WC kan en alleen 'mama' kan

zeggen. Ze zijn echt niet dom, en kunnen echt wel beslissingen nemen, of in ieder geval erover

nadenken. Dat gezeik over dat ze nog niks kunnen, wat een bullshit. Sommigen nemen

inderdaad verkeerde beslissingen, maar een 17/18 jarige net zo hard. Die worden tot de dag
van vandaag nog steeds door loverboys opgepikt.

Typische reactie van iemand met een onvolgroeide frontaalkwab.
Hoink581 als blauwtje.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663931 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:59 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Ik vind dat je net doet alsof een 13-jarige nog niet eens naar de WC kan en alleen 'mama' kan

zeggen. Ze zijn echt niet dom, en kunnen echt wel beslissingen nemen, of in ieder geval erover

nadenken. Dat gezeik over dat ze nog niks kunnen, wat een bullshit. Sommigen nemen

inderdaad verkeerde beslissingen, maar een 17/18 jarige net zo hard. Die worden tot de dag

van vandaag nog steeds door loverboys opgepikt.

Ze zijn niet dom, maar  ze missen het cognitieve gedeelte in hun hersenen om oorzaak en gevolg te zien.
Daar  kunnen ze niks aan doen, dat heeft namelijk iedereen op die leeftijd, vandaar dat ze ook nog geen auto

mogen rijden of alcohol mogen drinken en nog veel meer andere volwassen zaken die ze nog niet mogen

doen.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663934 [PM] [Profiel]  

Zo maar  even googelen op young tiny teens abused gabgbang Black cock

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663954 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Jij chargeer t dit onderwerp weer door  ons te betichten dat wij onderdeel zijn van een idiocracy

die bij de minste aanraking van een kind, al IEWL PEDO roept.

Ik ben van mening dat gezond lichamelijk contact juist goed is voor een kind (dus

kussen/knuffelen).

Ook ben ik van mening dat pedofielen niet horen te worden opgejaagd, omdat zij niets aan

hun seksualiteit kunnen veranderen.

Het wordt anders wanneer jij seks met kinderen probeert goed te praten met de

beargumenter ing dat ze het zelf willen. Een kind heeft helemaal geen idee van het concept

seks, dus jij als volwassene hoort daar niet aan toe te geven. Zeggen dat kinderen zelf seks
willen Is je eigen verantwoordelijkheid als volwassene afschuiven. En dat is wel verwerpelijk.

Helemaal mee eens!
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#1356639 66 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:01 schreef LelijKnap het volgende:

Zo maar even googelen op young tiny teens abused gabgbang Black cock

Dat is vrijwel altijd 18 +

Kom op, als je een beetje wil provoceren heb ik ook graag dat je dat goed doet.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/2/50#135663967 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Jij chargeer t dit onderwerp weer door  ons te betichten dat wij onderdeel zijn van een idiocracy

die bij de minste aanraking van een kind, al IEWL PEDO roept.

Ik ben van mening dat gezond lichamelijk contact juist goed is voor een kind (dus

kussen/knuffelen).

Ook ben ik van mening dat pedofielen niet horen te worden opgejaagd, omdat zij niets aan
hun seksualiteit kunnen veranderen.

Het wordt anders wanneer jij seks met kinderen probeert goed te praten met de

beargumenter ing dat ze het zelf willen. Een kind heeft helemaal geen idee van het concept

seks, dus jij als volwassene hoort daar niet aan toe te geven. Zeggen dat kinderen zelf seks
willen Is je eigen verantwoordelijkheid als volwassene afschuiven. En dat is wel verwerpelijk.



Eens met hoink, as usual.
Hoink581 als blauwtje.

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /2/50#1356 63976 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:01 schreef Aberella het volgende:

[..]

Typische reactie van iemand met een onvolgroeide frontaalkwab.

Waar slaat dat nou weer op.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]
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snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135663984 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Daar is helemaal niks mee, en vind ik zelfs beter! :) Maar 13-jarigen willen niet altijd luisteren.

En als zo'n meisje seks wil, dan kun je dat niet tegenhouden en gebeur t het gewoon.

En dan moet je als volwassen man zo sterk in je schoenen staan om haar af te wijzen en haar met een

leeftijdsgenoot verder te laten expirimenteren.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/3/50#13 5663990 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 00:58 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Mentaal minder begaafden zoals jij zouden ook onder toezicht moeten staan.

guus mattie korte samenvatting?
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /3/50#1356 63992 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:03 schreef snakelady het  volgende:

[..]

En dan moet je als volwassen man zo sterk in je schoenen staan om haar af te wijzen en haar

met een leeftijdsgenoot verder te laten expirimenteren.

Eens. Maar helaas zijn niet alle mannen zo.
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356639 94 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:01 schreef Aberella het volgende:

[..]

Typische reactie van iemand met een onvolgroeide frontaalkwab.

Ah, de eerste ad hominem is binnen.

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135663995 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:02 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Dat is vr ijwel altijd 18 +

Kom op, als je een beetje wil provoceren heb ik ook graag dat je dat goed doet.

Niet op Tor hoor . Maar de meeste die je dan tegenkomt zien r eerder 15/16 uit

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/3/50#135663997 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer Linkse_Boomknuffelaar en Babewatcher, kom maar binnenvallen. :')

SPOILER

Fuck Stichting Martijn.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/3/50#13 5664010 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



de soa verspreide r

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:04 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Eens. Maar  helaas zijn niet alle mannen zo.

waar blijven die fotos van je kontje :@
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356640 16 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:03 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

guus mattie korte samenvatting?

Ik schakel ook pas net in.
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64018 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:54 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Well of course, there will be examples where there is a 21 year old in a normal relationship
with a 13 year old... but if we don't have the law against sexual intercourse with a minor , we

take away the risk for  paedophiles. If someone rapes a minor, then it's just rape and will be

illegal... but the point is that most adults are capable of manipulating minors into believing that

they want something. That means a paedophile could manipulate a young girl/boy into

"wanting" to have sex with him, and therefore not be charged with anything because it
"wouldn't be rape".

Adults manipulate adults, there is very little different taken on 'individuals in terms of emotional or intellectual

capacity comparing adults and 'children', in many cases children may even be better developed emotionally

and intellectually than said adults. The whole comparisan is based on hot air, there is literally no basis

whatsoever to suggest children are more fragile other than their responsibillity (wich is a social construct,
not a intellectual).
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/3/50#13 5664032 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Jij chargeer t dit onderwerp weer door  ons te betichten dat wij onderdeel zijn van een idiocracy
die bij de minste aanraking van een kind, al IEWL PEDO roept.

Ik ben van mening dat gezond lichamelijk contact juist goed is voor een kind (dus

kussen/knuffelen).

Ook ben ik van mening dat pedofielen niet horen te worden opgejaagd, omdat zij niets aan

hun seksualiteit kunnen veranderen.

Het wordt anders wanneer jij seks met kinderen probeert goed te praten met de
beargumenter ing dat ze het zelf willen. Een kind heeft helemaal geen idee van het concept

seks, dus jij als volwassene hoort daar niet aan toe te geven. Zeggen dat kinderen zelf seks

willen Is je eigen verantwoordelijkheid als volwassene afschuiven. En dat is wel verwerpelijk.

hoink mattie samenvatting?
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664037 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:03 schreef snakelady het  volgende:



[..]

En dan moet je als volwassen man zo sterk in je schoenen staan om haar af te wijzen en haar

met een leeftijdsgenoot verder te laten expirimenteren.

Miss is t wat fijner als een meer ervaren man haar  daarin helpt? Dus iemand die weet wat hij doet.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664038 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Veel mannen zijn ook instaat om vrouwen te laten geloven dat ze iets willen, terwijl ze dat diep

van binnen niet willen.

En zo kun je het riedeltje heel lang laten doorgaan. Nogmaals, waarom zou je goede

pedofielen bestraffen omdat een klein deel zijn zijn lusten boven de gevoelens van het kind zet

?

A lot of women are also capable of doing the same to men, but they're adults and as such should be able to

make informed decisions on their own. The same is not true about minors, their reasoning abilities aren't
fully mature, which is why they're still said to be maturing or "growing up". It's easier for an adult to

misinform and manipulate a child into doing something they don't want to than it is for an adult to do the

same to an adult, which is why we have laws in place to protect our children from adults who wish to harm

them through manipulation and such.
It's not about the "good paedophile" it's about the minors that are being manipulated. It's a question of

priorities... do we want to make sure that we're doing everything we can to make sure that not even ONE

child gets manipulated into doing something like this... or are we going rather going to be thinking that some

poor 30 year old can't get his sex on with a 14 year  old until in a few years?

Which sounds more reasonable to you?
Still learning dutch!

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356640 46 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:04 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Niet op Tor hoor. Maar de meeste die je dan tegenkomt zien r eerder 15/16 uit

Kan nog net ?

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356640 71 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:05 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

A lot of women are also capable of doing the same to men, but they're adults and as such
should be able to make informed decisions on their own. The same is not true about minors,

their reasoning abilities aren't fully mature, which is why they're still said to be maturing or

"growing up". It's easier for an adult to misinform and manipulate a child into doing something

they don't want to than it is for an adult to do the same to an adult, which is why we have laws

in place to protect our children from adults who wish to harm them through manipulation and
such.

It's not about the "good paedophile" it's about the minors that are being manipulated. It's a

question of prior ities... do we want to make sure that we're doing everything we can to make

sure that not even ONE child gets manipulated into doing something like this... or are we going
rather going to be thinking that some poor 30 year old can't get his sex on with a 14 year  old

until in a few years?

Which sounds more reasonable to you?

Je Nederlands is kapot.
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64072 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:57 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Maar waarom het kind niet langer haar eigen lichaam laten ontdekken? Wat is daar  mis mee?

Nog nooit heeft ene kind een trama gekregen van geen seks hebben met een volwassen man,

dus waarom het risico nemen.

als het liefde is kan hij ook wel een paar jaar  wachten. ;)

Nogmaals; traumas worden voornamelijk veroorzaakt door  de bekrompen houding aangaande. Niet door

seksueel contact tenzij het verkrachting was en dan word het vaak door diezelfde bekrompenheid
verergerd. (p.s. daar  zijn ook studies van, nee ik ga die niet voor je opzoeken doe zelf maar)
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664076 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:06 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Kan nog net ?

Het is t beste wat r is. Vrouwen van ik in de 20 zijn al over de helft van hunner vruchtbare leven :')

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664078 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:01 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

En daarmee baseer je je enkel op dat er kindster fte is onder jonge ouders, maar seks gaat
niet alleen om kinderen krijgen.

Nee, om diverse redenen als kans op trauma, kans op een verkeerd beeld van het eigen lichaam op latere

leeftijd,het is bewezen dat kinderen die vroeg seks hebben seksueel ongeremder zijn en sneller seksuele

risico's nemen en dus ook vaker een soa hebben ommdat ze vaker seks hebben zonder condoom of zich in

andere gevaarlijke situaties storten.

En daarnaast de kans op zwangerschap.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64084 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 00:58 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Mentaal minder begaafden zoals jij zouden ook onder toezicht moeten staan.

Het enige waar ik minder begaafd in ben is nuttig zijn voor de economie.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64106 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:59 schreef DonnieDarkno het volgende:

[..]

BaajGuardian is een suckel, lijkt me vrij evident.

Gebruik mijn woorden niet als je me zo'n suckel vind.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356641 19 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:05 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

A lot of women are also capable of doing the same to men, but they're adults and as such

should be able to make informed decisions on their own. The same is not true about minors,



their reasoning abilities aren't fully mature, which is why they're still said to be maturing or

"growing up". It's easier for an adult to misinform and manipulate a child into doing something

they don't want to than it is for an adult to do the same to an adult, which is why we have laws

in place to protect our children from adults who wish to harm them through manipulation and
such.

It's not about the "good paedophile" it's about the minors that are being manipulated. It's a

question of prior ities... do we want to make sure that we're doing everything we can to make

sure that not even ONE child gets manipulated into doing something like this... or are we going

rather going to be thinking that some poor 30 year old can't get his sex on with a 14 year  old
until in a few years?

Which sounds more reasonable to you?

Je zet hier dingen neer als feiten terwijl die helemaal niet per definitie waar zijn. Zo ken ik genoeg kinderen

van 12/13/14 die beter kunnen redeneren en beter  de consequenties van zijn/haar daden inzien dan

bepaalde volwassenen.

Als dan zo,n kind een "seksuele" relatie aan wil gaan met een volwassen man (uit volledige vrije wil) waarom

dat dan verbieden ?

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/3/50#135 664127 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:05 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

hoink mattie samenvatting?

Een topic escaleerde uit de klauwen en toen was er dit topic.

IK HEB NOG MAAR 4 uur om te slapen :(
PSN: barry_ bigfoot

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664128 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:07 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Je Nederlands is kapot.

lol yes, I've been trying to get it up and running but it doesn't seem to want to work.
Still learning dutch!

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664151 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:08 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Je zet hier  dingen neer als feiten terwijl die helemaal niet per  definitie waar zijn. Zo ken ik

genoeg kinderen van 12/13/14 die beter  kunnen redeneren en beter de consequenties van
zijn/haar daden inzien dan bepaalde volwassenen.

Als dan zo,n kind een "seksuele" relatie aan wil gaan met een volwassen man (uit volledige

vrije wil)  waarom dat dan verbieden ?

Ze erkent het verschil tussen (mogelijke) correlaties en relaties ook niet.

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /3/50#1356 64157 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:04 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

waar  blijven die fotos van je kontje :@

Hahahaha, euhm (n)ooit :s)
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64158 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:00 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Jij chargeer t dit onderwerp weer door  ons te betichten dat wij onderdeel zijn van een idiocracy

die bij de minste aanraking van een kind, al IEWL PEDO roept.

Ik ben van mening dat gezond lichamelijk contact juist goed is voor een kind (dus

kussen/knuffelen).

Ook ben ik van mening dat pedofielen niet horen te worden opgejaagd, omdat zij niets aan

hun seksualiteit kunnen veranderen.

Ik zei toch duidelijk dat door een bekrompen houding dat soort mensen gecreeerd worden.

Ik zeg nergens dat ik het over jou/jullie heb.

quote:

Het wordt anders wanneer jij seks met kinderen probeert goed te praten met de
beargumenter ing dat ze het zelf willen.

Dat hoor je vaak van mensen die hun lusten willen botvieren. Ik herken mij daar  niet in.

[ Ber icht 3% gewijzigd door BaajGuardian op 19-01-2014 01:34:37 ]
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/3/50#13 5664176 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:09 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Een topic escaleerde uit de klauwen en toen was er dit topic.

IK HEB NOG MAAR 4 uur om te slapen :(

fucked up neger
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664187 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:09 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Een topic escaleerde uit de klauwen en toen was er dit topic.

IK HEB NOG MAAR 4 uur om te slapen :(

Mijn wekker  gaat om 06.30. :'(
Hoink581 als blauwtje.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664192 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:07 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Nogmaals; traumas worden voornamelijk veroorzaakt door de bekrompen houding

aangaande. Niet door seksueel contact tenzij het verkrachting was en dan word het vaak door

diezelfde bekrompenheid verergerd. (p.s. daar zijn ook studies van, nee ik ga die niet voor  je

opzoeken doe zelf maar)

Dat heb ik ook nergens ontkent, maar  nogmaals, wat de oorzaak ook mag zijn, of het gebeuren zelf of het

aanpraten van, het maakt niks uit.
Zou er geen seks zijn geweest dan was er sowieso ook geen trauma geweest, om welke reden dan ook.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664197 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:05 schreef BaajGuardian het volgende:



[..]

Adults manipulate adults, there is very little different taken on 'individuals in terms of emotional

or intellectual capacity comparing adults and 'children', in many cases children may even be
better developed emotionally and intellectually than said adults. The whole comparisan is

based on hot air , there is literally no basis whatsoever to suggest children are more fragile

other than their responsibillity (wich is a social construct, not a intellectual).

Uhuh, ja toch.

Het feit dat kinderen die misbruikt zijn weten dat het fout is betekent niets toch? Ze durven alleen niks te
zeggen of te doen als het om een ouder iemand gaat: er is een scheve machtsverhouding. En die scheve

machtsverhoudingen moeten we juist tegengaan.

En natuur lijk is dat niet in alle gevallen het geval. Dat is het nooit. Maar geloof je zelf eigenlijk wel wat je

zegt?

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664234 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:08 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Je zet hier  dingen neer als feiten terwijl die helemaal niet per  definitie waar zijn. Zo ken ik
genoeg kinderen van 12/13/14 die beter  kunnen redeneren en beter de consequenties van

zijn/haar daden inzien dan bepaalde volwassenen.

Als dan zo,n kind een "seksuele" relatie aan wil gaan met een volwassen man (uit volledige

vrije wil)  waarom dat dan verbieden ?

Because that's the exception to the rule, rather than how it always is. There are children that are capable of
making these decisions just like there are adults that aren't capable of manipulating children... but in general,

the opposite is true. Which gives us as a society the responsibility to protect our  minors from bad influences

which they aren't able to properly understand, whether it's alcohol abuse, drug abuse or  having sex with an

adult. All of these things COULD be without r isk, in certain cases, but we try our  best to make sure that the

other  cases don't appear, which is the reasoning behind the laws. I don't think I'm stretching the facts when
I say that in general adults are more exper ienced, intelligent and mentally mature than minors...
Still learning dutch!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64237 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:01 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Ze zijn niet dom, maar ze missen het cognitieve gedeelte in hun hersenen om oorzaak en

gevolg te zien.

Daar kunnen ze niks aan doen, dat heeft namelijk iedereen op die leeftijd, vandaar  dat ze ook

nog geen auto mogen rijden of alcohol mogen drinken en nog veel meer andere volwassen

zaken die ze nog niet mogen doen.

Kinderen mogen geen autorijden omdat ze geen vast kapitaal hebben dus er geen markt is om kleinere
autos te bouwen gezien ze anders niet boven het stuur uitkomen en de weg dus niet kunnen zien.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 345/3/50#13 5664244 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:10 schreef BlueJeans het volgende:

[..]

Hahahaha, euhm (n)ooit :s)

ok ;( :@
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/3/50#135 664246 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren! Pedofielen ontstaan niet door een bekrompen houding, dat is een seksualiteit netzoals heterofilie en

homofilie. Ingebakken in de hersenen. :')
PSN: barry_ bigfoot

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664262 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re Ik ben weg uit dit topic stelletje simpele zielen. :W
Hoink581 als blauwtje.



Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356642 64 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:13 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Kinderen mogen geen autor ijden omdat ze geen vast kapitaal hebben dus er geen markt is om

kleinere autos te bouwen gezien ze anders niet boven het stuur uitkomen en de weg dus niet
kunnen zien.

Gast, wat? :')
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/3/50#135 664269 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

9s Op zondag 19 januari 2014 01:11 schreef Aberella het volgende:

[..]

Mijn wekker gaat om 06.30. :'(

5.15 en dan 1,5 uur naar fucking Almere! ;(
PSN: barry_ bigfoot

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664274 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:13 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Kinderen mogen geen autor ijden omdat ze geen vast kapitaal hebben dus er geen markt is om

kleinere autos te bouwen gezien ze anders niet boven het stuur uitkomen en de weg dus niet

kunnen zien.

Ja, en ze mogen geen alcohol drinken omdat de flessen te groot zijn voor  hun kleine handen. :')
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

LelijKnap [+] LelijKnap - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664275 [PM] [Profiel]  

Hoe dan ook, het zou fijn zijn als iedereen gewoon zou accepteren dat alle mannen, van alle leeftijden, een

harde lul van geslachtsrijpe (12+) meisjes kunnen krijgen. Dat taboe mag wel eens doorbroken worden.
Maar dat betekent niet dat we geen afspraken hoeven te maken om de jongere meisjes te beschermen

(waar nodig). Op deze wijze hoeven we r niet raar  over te doen, geen valse argumenten aan te dragen en

mannen hoeven zich niet meer  schuldig te voelen als dat vrouwen ontmaskerd worden als jaloers ipv dat de

man beticht wordt van het zijn van een 'viezerik'.

BlueJeans [-] BlueJeans - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /3/50#1356 64281 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:14 schreef Aberella het volgende:

Ik ben weg uit dit topic stelletje simpele zielen. :W

Oké, ga maar lekker huilen. :W HOUDOE
In het ver leden behaalde resultaten biede n geen ga rantie voor de toekomst.

Aberella [-] Aberella - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664284 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

The pr incess is he re

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:14 schreef hoink581 het volgende:

[..]

5.15 en dan 1,5 uur  naar fucking Almere! ;(

Almere, ik hoop dat je het overleeft ;(
Hoink581 als blauwtje.

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356642 85 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:14 schreef Aberella het volgende:
Ik ben weg uit dit topic stelletje simpele zielen. :W

Kut ik heb dus een fittie gemist.



Samenvatting iemand?
Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/3/50#1356 64289 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:03 schreef snakelady het  volgende:

[..]

En dan moet je als volwassen man zo sterk in je schoenen staan om haar af te wijzen en haar

met een leeftijdsgenoot verder te laten expirimenteren.

Waarom?
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664291 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:14 schreef LelijKnap het volgende:

Hoe dan ook, het zou fijn zijn als iedereen gewoon zou accepteren dat alle mannen, van alle

leeftijden, een harde lul van geslachtsrijpe (12+)  meisjes kunnen krijgen.

Spreek voor jezelf?

Wtf is er mis met jou?

theunderdog [+] the underdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356642 93 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:13 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Because that's the exception to the rule, rather  than how it always is. There are children that

are capable of making these decisions just like there are adults that aren't capable of

manipulating children... but in general, the opposite is true. Which gives us as a society the

responsibility to protect our minors from bad influences which they aren't able to properly
understand, whether it's alcohol abuse, drug abuse or  having sex with an adult. All of these

things COULD be without risk, in certain cases, but we try our best to make sure that the

other cases don't appear, which is the reasoning behind the laws. I don't think I'm stretching

the facts when I say that in general adults are more experienced, intelligent and mentally

mature than minors...

En jij denkt dat je deze zaken oplost door het te gaan verbieden ?

1: Een pedoseksueel die een kind wil verkrachten, doet dat. Er is niemand die hem/haar  tegen kan houden.

We kunnen hem enkel en alleen bestraffen erna. Maar dat moeten we ook doen als we vrijwillige pedofielen

relaties toestaan.

2: Alcohol verbieden ? Mensen komen er toch wel aan, via via, internet enz.

Het gaat gewoon de criminaliteit in hetzelfde met drugs.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664304 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:13 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Kinderen mogen geen autor ijden omdat ze geen vast kapitaal hebben dus er geen markt is om

kleinere autos te bouwen gezien ze anders niet boven het stuur uitkomen en de weg dus niet
kunnen zien.

This.... has to be the funniest thing I've ever  seen. Perhaps in the near future we will be able to revoke child

labour  laws and kids can start getting the capital to buy their own mini cars. I just hope they'll also build

mini-highways for  the mini cars so they won't be in my way...
Still learning dutch!

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664310 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:14 schreef LelijKnap het volgende:

Hoe dan ook, het zou fijn zijn als iedereen gewoon zou accepteren dat alle mannen, van alle

leeftijden, een harde lul van geslachtsrijpe (12+)  meisjes kunnen krijgen. Dat taboe mag wel

eens doorbroken worden. Maar dat betekent niet dat we geen afspraken hoeven te maken
om de jongere meisjes te beschermen (waar nodig). Op deze wijze hoeven we r niet raar over

te doen, geen valse argumenten aan te dragen en mannen hoeven zich niet meer  schuldig te

voelen als dat vrouwen ontmaskerd worden als jaloers ipv dat de man beticht wordt van het

zijn van een 'viezer ik'.

Dat ze er een harde lul van krijgen is ook niks mis mee inderdaad, het gaat er  om wat ze er mee doen om

van die harde lul af te komen.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/20663 45/3/50#135 664313 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:13 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Kinderen mogen geen autor ijden omdat ze geen vast kapitaal hebben dus er geen markt is om
kleinere autos te bouwen gezien ze anders niet boven het stuur uitkomen en de weg dus niet

kunnen zien.

En het trollen begint weer. Kneus. :')
PSN: barry_ bigfoot

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664320 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Waarom?

Om alle bovengenoemde redenen.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#135664329 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef theunderdog het volgende:

[..]

En jij denkt dat je deze zaken oplost door  het te gaan verbieden ?

1: Een pedoseksueel die een kind wil verkrachten, doet dat. Er  is niemand die hem/haar tegen

kan houden.

We kunnen hem enkel en alleen bestraffen erna. Maar dat moeten we ook doen als we

vrijwillige pedofielen relaties toestaan.

Ben benieuwd, vooral het stukje "niemand kan hem tegenhouden" intrigeert mij:

Denk je dat een pedoseksueel een tweede, derde, misschien zelfs vierde, keer zal nadenken voordat hij een

kind verkracht als hij weet dat daar 30 jaar opstaat i.p.v. 5 maanden schoffelen?

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/3/50#1356643 47 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:09 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Een topic escaleerde uit de klauwen en toen was er dit topic.

IK HEB NOG MAAR 4 uur om te slapen :(

Ik heb er ook nog maar 7.

Boks :7



Met deze opmerking heb je blijk gegeven va n ultieme keizerheid _O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat d it nergens op slaat, maar misschien wee t je het niet..aangezien je hartstikke achterlijk bent

-Bo terbartje

http ://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd
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Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664361 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Is Linkse Boomknuffelaar al langs geweest?
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BlueJeans [-] Blue Jeans - http://fo rum.fok.nl/topic/2066345/4/50#13566436 6 [PM] [Profiel]  

Lana Del Rey is my religion

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Kut ik heb dus een fittie gemist.

Samenvatting iemand?

Ach let er maar niet op, gewoon negeren.
In he t ver leden be haalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664367 [PM] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef Drxx het volgende:

[..]

Spreek voor jezelf?

Wtf is er mis met jou?

Het komt nergens in de natuur voor dat een geslachtsrijp dier ongewild op basis van leeftijd. Het zijn

sociale structuren die het idee van weerzin implementeren.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/4/50# 135664370 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef theunderdog het volgende:

[..]

En jij denkt dat je deze zaken oplost door het te gaan verbieden ?

1: Een pedoseksueel die een kind wil verkrachten, doet dat. Er is niemand die hem/haar

tegen kan houden.

We kunnen hem enkel en alleen bestraffen erna. Maar  dat moeten we ook doen als we
vrijwillige pedofielen relaties toestaan.

2: Alcohol verbieden ? Mensen komen er toch wel aan, via via, internet enz.

Het gaat gewoon de criminaliteit in hetzelfde met drugs.

Of course paedophiles will rape children no matter of what laws we put into effect... but if we would
remove that law stating that sex with a minor is against the law, then a paedophile could manipulate a child

into thinking that it wanted to have sex with him... and as such, it wouldn't be rape and we would not be

able to charge the paedophile with rape...

That's the problem, if it's allowed for adults to have sex with children, they can figure out ways to make
sure that the child thinks what it's doing is all right...
Still learning dutch!

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#1356643 79 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:18 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Ik heb er  ook nog maar 7.

Boks :7



Dat is meer dan genoeg man. Ik moet ook nog autorijden, straks. :P
PSN: barry_bigfoot

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/4/50 #135664381 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:15 schreef snakelady het volgende:

Als vervolg op dit topic dat nogal OT is gegaan.

KLB / Veel lelijke mensen

Oh fodes, is dit het pedo-topic?

:P

Kinderen hebben ook recht op seks, wie ben jij om ze dit te onthouden, dat is erg egoïstisch.

Ga maar lekker bij OPZIJ werken met je kindonvriendelijk gedrag. :{w
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664382 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Mijn signature is wel van toepassing in dit topic _O-
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664387 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:19 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Oh fodes, is dit het pedo-topic?

:P

Kinderen hebben ook recht op seks, wie ben jij om ze dit te onthouden, dat is erg egoïstisch.
Ga maar  lekker bij OPZIJ werken met je kindonvriendelijk gedrag. :{w

Ja, hij is er :D!
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664393 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:18 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Het komt nergens in de natuur voor  dat een geslachtsrijp dier ongewild op basis van leeftijd.
Het zijn sociale structuren die het idee van weerzin implementeren.

Als jij dat zegt, geloof ik je op je mooie oogjes. Dan ben ik blij dat ik mijn "natuurlijke gevoelens" weet te

onderdrukken dankzij mijn "idee van weerzin."

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664394 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 01:17 schreef Drxx het volgende:

[..]

Ben benieuwd, vooral het stukje "niemand kan hem tegenhouden" intrigeert mij:

Denk je dat een pedoseksueel een tweede, derde, misschien zelfs vierde, keer zal nadenken

voordat hij een kind verkracht als hij weet dat daar 30 jaar opstaat i.p.v. 5 maanden
schoffelen?

Nee.
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/4/50#135664411 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef theunderdog het volgende:



[..]

En jij denkt dat je deze zaken oplost door het te gaan verbieden ?

1: Een pedoseksueel die een kind wil verkrachten, doet dat. Er is niemand die hem/haar

tegen kan houden.

We kunnen hem enkel en alleen bestraffen erna. Maar  dat moeten we ook doen als we
vrijwillige pedofielen relaties toestaan.

2: Alcohol verbieden ? Mensen komen er toch wel aan, via via, internet enz.

Het gaat gewoon de criminaliteit in hetzelfde met drugs.

Aangezien in landen waar het verboden is om als volwassen persoon seks te hebben met minderjarige het
ook veel minder voorkomt dan in landen waar het niet verboden is ben ik daar wel van over tuigd ja.

Ik weet niet of je wel eens de film 'The Purge' heb gezien, zeker een aanraden maar in die film is er een

nacht per jaar  waar iedereen mag doen wat diegene wil, dus moorden, beroven, verkrachten enz.

Heel veel doen dat dan ook, terwijl ze dat het rest van het jaar niet doen.

Nu is dit natuur lijk fictief maar wetten hebben wel degelijk nut.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664413 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:19 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Ja, hij is er :D!

Ja ik had hem ff getipt over  het pedotopic.
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664414 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:18 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Of course paedophiles will rape children no matter of what laws we put into effect... but if

we would remove that law stating that sex with a minor is against the law, then a paedophile

could manipulate a child into thinking that it wanted to have sex with him... and as such, it

wouldn't be rape and we would not be able to charge the paedophile with rape...

That's the problem, if it's allowed for  adults to have sex with children, they can figure out
ways to make sure that the child thinks what it's doing is all right...

Maar dat is bij een volwassen relatie tussen man en vrouw ook zo.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664416 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:20 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Nee.

Oké man, bedankt voor je input. Maar jouw mening wilde ik (helaas) helemaal niet weten.

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#1356644 18 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:19 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Oh fodes, is dit het pedo-topic?

:P



Kinderen hebben ook recht op seks, wie ben jij om ze dit te onthouden, dat is erg egoïstisch.

Ga maar  lekker bij OPZIJ werken met je kindonvriendelijk gedrag. :{w

Blijf jij vooral lekker in Mexico, waar ze wel zitten te wachten op types zoals jij. :')
PSN: barry_bigfoot

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/4/50 #135664441 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:19 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Ja, hij is er :D!

Ik moet wel, Linkse_Boomknuffelaar to teh rescue.

Alle kinderen moeten gered worden van boze heksen. Kinderen hebben recht op liefde en seks met wie zij

willen. Als ze dit met leeftijdsgenootjes willen is dit prima, als ze dit met hun leraar  willen of met de
buurman of met papa voor mijn part is het ook goed.

Waar zijn de tijden van kinderemancipatie? Nu moeten alle kinderen in een seksloos hokje geplaatst

worden en mogen ze niets meer.

Ik kan best celibatair leven, maar  er zijn vele eenzame en treurige kinderen die naar Liefde hunkeren. En

zelfs als ze met leeftijdsgenootjes experimenteren worden ze opgesloten of gestraft. ;(
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664454 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef snakelady het volgende:

[..]

Aangezien in landen waar het verboden is om als volwassen persoon seks te hebben met

minderjarige het ook veel minder voorkomt dan in landen waar het niet verboden is ben ik

daar  wel van overtuigd ja.

Ik weet niet of je wel eens de film 'The Purge' heb gezien, zeker een aanraden maar in die
film is er een nacht per jaar waar iedereen mag doen wat diegene wil, dus moorden,

beroven, verkrachten enz.

Heel veel doen dat dan ook, terwijl ze dat het rest van het jaar niet doen.

Nu is dit natuurlijk fictief maar  wetten hebben wel degelijk nut.

Wetten hebben in zekere mate nut, ja.

Dat ontken ik dan ook nergens.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/4/50# 135664461 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Maar dat is bij een volwassen relatie tussen man en vrouw ook zo.

Well, I've been in a relationship which was ripe with manipulation and such and we got a divorce because

we were mentally capable of realising it wasn't healthy for  us... are you 100% sure that most children

would be able to make the same distinction?
Still learning dutch!

Yuri_Boyka [-] Yuri_Boyka - http://forum.fok.nl/topic/2066345 /4/50#13566 4465 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Patie nce. Op de middelbare zat bij mij in de klas een meisje die destijds 13/14 was en een relatie had met iemand
van 20/21. Die hebben het vijf/zes jaar volgehouden. Verder heel normaal meisje en ze waren hartstikke

gelukkig samen.
Cereal is life.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664467 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:20 schreef Drxx het volgende:

[..]



Als jij dat zegt, geloof ik je op je mooie oogjes. Dan ben ik blij dat ik mijn "natuurlijke

gevoelens" weet te onderdrukken dankzij mijn "idee van weerzin."

M'n oogjes zijn inderdaad mooi. Van die lieve doch stoute bruine puppyoogjes.

Ja, ja raad al wie daar voor vallen... *muahaha*

Frozen-assassin [-] Froz en-assas sin  - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/4/50#135664470 [PM] [Profiel]  

Gluurder Boomknuffelaar _O_

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/4/50#135664471 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:18 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Het komt nergens in de natuur voor  dat een geslachtsrijp dier ongewild op basis van leeftijd.
Het zijn sociale structuren die het idee van weerzin implementeren.

Maar ongesteld worden wil nog niet zeggen dat een kind lichamelijk en geestelijk toe is aan seks, er zijn

kinderen zo jong als 8 jaar die ongesteld worden.

Het jongste zwangere meisje ooit was zelfs 6 jaar.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#1356644 77 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren! Lekker trollen. Leuk man.
PSN: barry_bigfoot

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664478 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef Drxx het volgende:

[..]

Oké man, bedankt voor je input. Maar jouw mening wilde ik (helaas)  helemaal niet weten.

Oh, sorry.

Maar als ik me aan een kimd vergrepen had, had ik liever 30 jaar achter de tralies gegaan. Daarna nog

mensen onder ogen moeten komen... :'(
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664492 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Is er een grens linkse_boomknuffelaar? Bijvoorbeeld alles boven de 106 centimeter of zodra ze een bal
met 1 hand kunnen vangen?

-x-

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664498 [PM] [Profiel]  

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 01:22 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ik moet wel, Linkse_Boomknuffelaar  to teh rescue.

Alle kinderen moeten gered worden van boze heksen. Kinderen hebben recht op liefde en

seks met wie zij willen. Als ze dit met leeftijdsgenootjes willen is dit prima, als ze dit met hun
leraar willen of met de buurman of met papa voor mijn part is het ook goed.

Waar zijn de tijden van kinderemancipatie? Nu moeten alle kinderen in een seksloos hokje

geplaatst worden en mogen ze niets meer.

Ik kan best celibatair leven, maar er zijn vele eenzame en treurige kinderen die naar Liefde

hunkeren. En zelfs als ze met leeftijdsgenootjes experimenteren worden ze opgesloten of

gestraft. ;(

Je vergeet in al je enthousiasme de nuance man.

Je hebt het telkens over  "een kind", een 5 jarige kan dus perfect seks hebben met een volwassen man ?

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664509 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. LVO Ft. Pedobear - Ik hou van dikke kleine kinderen :X
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!



Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/4/50#135664511 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Kinderen hebben geen echte vrije wil, punt. Dat volwassenen ook dom en te manipuleren zijn, doet niet ter
zake. Liefde kr ijgt het kind wel van normale mensen die om hem geven. Daar heeft het die pedo's niet voor

nodig. Heb je ooit kinderen horen zeggen dat ze een partij willen oprichten voor de bevordering van ouder-

kindrelaties? Nee, het is altijd andersom: de pedo's willen de kinderen. En ze willen seks. Wie geen seks

wil met kinderen, heeft immers geen last van wetten die kinderen beschermen.

Een kind lijdt altijd schade door contacten met pedo's. Pedofielen, pedoseksuelen of hoe je ze verder  ook

wil noemen verdienen daarom de doodstraf of op z'n minst chemische castratie.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Bredemug [-] Bredemug  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664515 [PM] [Profiel]  

nsa,pedofiel,terror ist, BaajGuardian,seks,minderjar ig,kind,peuter,baby,terror,bom
''Without self knowledge, without und erstanding the working and functions of his machine, man cannot b e free, he cannot govern himself

and he will always re main a slave.' '

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/4/50 #135664521 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef snakelady het volgende:

[..]

Aangezien in landen waar het verboden is om als volwassen persoon seks te hebben met

minderjarige het ook veel minder voorkomt dan in landen waar het niet verboden is ben ik

daar  wel van overtuigd ja.
Ik weet niet of je wel eens de film 'The Purge' heb gezien, zeker een aanraden maar in die

film is er een nacht per jaar waar iedereen mag doen wat diegene wil, dus moorden,

beroven, verkrachten enz.

Heel veel doen dat dan ook, terwijl ze dat het rest van het jaar niet doen.

Nu is dit natuurlijk fictief maar  wetten hebben wel degelijk nut.

Kinderseks is overal ter wereld verboden, feministe. :')

Zoals gebruikelijk worden er weer drogredeneringen over tafel gestrooid en je bent slechts geinteresseerd

in het bevestigen van de ´goede zeden´en het interesseert je niets of er kinderen eenzaam en alleen

opgroeien en door niemand geknuffeld worden.

Mensen, vooral vrouwen veelal helaas, die claimen op te komen voor kinderen, doen in wezen exact het

tegenovergestelde, ze vernietigen kinderlevens. Het is echt om te kotsen eigenlijk. :r
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/4/50#135664528 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:19 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Oh fodes, is dit het pedo-topic?

:P

Kinderen hebben ook recht op seks, wie ben jij om ze dit te onthouden, dat is erg egoïstisch.

Ga maar  lekker bij OPZIJ werken met je kindonvriendelijk gedrag. :{w

Kinderen hebben inderdaad recht op seks, maar volwassenen hebben niet het recht om kinderen te

manipuleren om seks te hebben.
Kinderen moeten juist het recht hebben om zelf hun seksualiteit te ontwikkelen zonder bemoeienis van een

volwassen persoon die zijn eigen seksuele behoeftes boven die van een kind zet.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664529 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef snakelady het volgende:

[..]

Maar ongesteld worden wil nog niet zeggen dat een kind lichamelijk en geestelijk toe is aan

seks, er zijn kinderen zo jong als 8 jaar die ongesteld worden.

Het jongste zwangere meisje ooit was zelfs 6 jaar.

Heb je de onbetrouwbare geboor teakte gezien ofzulks??



theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664534 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:23 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Well, I've been in a relationship which was ripe with manipulation and such and we got a

divorce because we were mentally capable of realising it wasn't healthy for us... are you
100% sure that most children would be able to make the same distinction?

Nee/ja, er zijn genoeg kinderen (van 13/14) die dat kunnen, maar  ook heel veel niet.

Maar het zelfde geld voor volwassenen. Er zijn ook genoeg volwassenen die zulke zaken niet kunnen.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664539 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef snakelady het volgende:

[..]

Maar ongesteld worden wil nog niet zeggen dat een kind lichamelijk en geestelijk toe is aan

seks, er zijn kinderen zo jong als 8 jaar die ongesteld worden.

Het jongste zwangere meisje ooit was zelfs 6 jaar.

5 zelfs.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/4/50 #135664540 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Ja ik had hem ff getipt over het pedotopic.

Je had er geen link bijgegeven, ik heb uiteindelijk de link zelf gevonden. ;(

Kom je me wel helpen met het gevecht,het is nodig. We moeten strijden voor kinderrechten.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664543 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 01:22 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

En zelfs als ze met leeftijdsgenootjes experimenteren worden ze opgesloten of gestraft. ;(

:')
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#1356645 51 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:25 schreef Neuralnet het  volgende:

Een kind lijdt altijd schade door contacten met pedo's. Pedofielen, pedoseksuelen of hoe je
ze verder ook wil noemen verdienen daarom de doodstraf of op z'n minst chemische

castratie.

En daar ontspoorde een verder prima post.
PSN: barry_bigfoot

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066345

/4/50#135664553
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:05 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

A lot of women are also capable of doing the same to men, but they're adults and as such

should be able to make informed decisions on their own. [/quote[ According to what? History

proves 'they' 'should' not be able to anything, some may, some may not. [quote] The same is

not true about minors, their reasoning abilities aren't fully mature, which is why they're still



said to be maturing or "growing up".

conceptually, humans are not static.

quote:

It's easier for an adult to misinform and manipulate a child into doing something they don't

want to than it is for an adult to do the same to an adult [quote] In terms of physical strenght

yes, but then were already talking of intention to molest.. im talking of the natural course
[quote], which is why we have laws in place to protect our children from adults who wish to

harm them through manipulation and such.

Many laws are formed out of fear and the lack of understanding. Many laws are passed without them ever

being read. Some laws are a social necessity, rules to keep the worst at bay just enough for life to be

manageable, but laws differ in many countries on this earth and that doesnt make the difference 'wrong.

quote:

It's not about the "good paedophile" it's about the minors that are being manipulated. It's a
question of pr iorities... do we want to make sure that we're doing everything we can to

make sure that not even ONE child gets manipulated into doing something like this... or are

we going rather going to be thinking that some poor 30 year old can't get his sex on with a

14 year old until in a few years?

Which sounds more reasonable to you?

By your logic the police should not have guns, there might be maniacs amongst them and how else will we

protect the public, if a paedophiles job is to be loving and caring toward a child (im being factual on its true

definition here) but theres maniacs who do the opposite, then theres the police officers job to protect and

serve, but theres maniacs who d othe opposite.

Just a.. very simple comparisan that might get you thinking.

Anyway, im not making a case about sex with children here in any way, regardless of the fact that its legal

to have sex with 13 year olds in quite a few countries.. i dont believe there has to be a law to tell two
people in love to wait untill they can in private touch eachothers bodies. Their bodies are not the states

commodity. End of.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664555 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:25 schreef Leafeon672 het volgende:

:X

Haha, LVO... _O_

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664556 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef snakelady het volgende:

Maar ongesteld worden wil nog niet zeggen dat een kind lichamelijk en geestelijk toe is aan
seks, er zijn kinderen zo jong als 8 jaar die ongesteld worden.

Het jongste zwangere meisje ooit was zelfs 6 jaar.

Geslachtsrijp betekent dan ook wel meer  dan 'ongesteld geweest zijn'.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664571 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Oh, sorry.

Maar als ik me aan een kimd vergrepen had, had ik liever 30 jaar achter de tralies gegaan.

Daarna nog mensen onder ogen moeten komen... :'(

Vooralsnog leven veroordeelde pedoseksuelen heerlijke leventjes. Af en toe worden ze uitgescholden voor

pedo, vervolgens gaan ze huilie doen in de krant en nemen alle FOK!kers het voor  hen op "OCH GOSSIE

SO SIELUG DAT ZE JE PESTUH OMDAT JE EEN KIND VERKRACHTTE :'("

Mja, je hebt niet veel te vrezen als pedoseksueel hoor. Ook aan werk komen is niet moeilijk.

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664579 [PM] [Profiel]  

_O_ :')  _O-

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664595 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:26 schreef snakelady het volgende:

[..]

Kinderen hebben inderdaad recht op seks, maar volwassenen hebben niet het recht om

kinderen te manipuleren om seks te hebben.

Kinderen moeten juist het recht hebben om zelf hun seksualiteit te ontwikkelen zonder

bemoeienis van een volwassen persoon die zijn eigen seksuele behoeftes boven die van een

kind zet.

Dus als het kind porno wil met een ander  kind, dan kan dat. Wil datzelfde kind porno met een 18+ jarige,
dan drukt de volwassene ineens zijn lust door... Hem interessant

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/4/50 #135664616 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:21 schreef hoink581 het volgende:

[..]

Blijf jij vooral lekker  in Mexico, waar ze wel zitten te wachten op types zoals jij. :')

Valt een beetje tegen, ze zijn intoleranter dan TS. Nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn, maar goed
Amerikaanse indoctr inatie, schijnt haar uitwerking te hebben hier. ;(
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664623 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:28 schreef Drxx het volgende:

[..]

Vooralsnog leven veroordeelde pedoseksuelen heerlijke leventjes. Af en toe worden ze

uitgescholden voor pedo, vervolgens gaan ze huilie doen in de krant en nemen alle FOK!kers

het voor hen op "OCH GOSSIE SO SIELUG DAT ZE JE PESTUH OMDAT JE EEN KIND

VERKRACHTTE :'( "

Mja, je hebt niet veel te vrezen als pedoseksueel hoor. Ook aan werk komen is niet moeilijk.

Ja man :')

Je ontkent nu toch niet serieus dat er altijd op een crimineel zal worden neergekeken?
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/4/50#135664624 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

9s Op zondag 19 januari 2014 01:26 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kinderseks is overal ter wereld verboden, feministe. :')

Zoals gebruikelijk worden er weer  drogredeneringen over tafel gestrooid en je bent slechts

geinteresseerd in het bevestigen van de ´goede zeden´en het interesseert je niets of er
kinderen eenzaam en alleen opgroeien en door niemand geknuffeld worden.

Mensen, vooral vrouwen veelal helaas, die claimen op te komen voor kinderen, doen in

wezen exact het tegenovergestelde, ze vernietigen kinderlevens. Het is echt om te kotsen
eigenlijk. :r

In sommige landen is het vanaf 12 jaar  legaal, en aangezien dit topic gaat over  12/13 jarigen leek het me

niet nodig op specifieker te zijn over de leeftijd.

En hoe vernietig je een kinderleven door er geen seks mee te hebben? kom alsjeblieft met het onderzoek

waarin is bewezen dat een kind een trauma heeft opgelopen omdat het geen seks heeft gehad met een
volwassen persoon.

En knuffelen staat los van seks.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/4/50# 135664626 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:26 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Nee/ja, er zijn genoeg kinderen (van 13/14)  die dat kunnen, maar ook heel veel niet.

Maar het zelfde geld voor volwassenen. Er zijn ook genoeg volwassenen die zulke zaken niet

kunnen.

Well yes, but it's our responsibility to protect children because in general they're not able to themselves in

these situations... but you also must understand the distinction between minor and adult... we can't make
decisions for other adults unless they're seriously mentally disabled or something like that.
Still learning dutch!

Ramkraker [-] Ramkraker - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664639 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Hate me, i won't stop. Dit topic is veeeeul te serieus voor KLB :')
.

"You gotta ride a few ponies before you can run with the bulls"

.

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664643 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:18 schreef Leafeon672 het  volgende:

Is Linkse Boomknuffelaar al langs geweest?

Ik stel voor dat we hem samen met zijn matties van stichting Mar tijn aan Rusland uitleveren.

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/4/50#135664652 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:30 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Valt een beetje tegen, ze zijn intoleranter  dan TS. Nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn,

maar goed Amerikaanse indoctrinatie, schijnt haar uitwerking te hebben hier. ;(

Doe de groeten aan Robert M. en Marc Dutroux. :')
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hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#1356646 53 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:30 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Valt een beetje tegen, ze zijn intoleranter  dan TS. Nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn,

maar goed Amerikaanse indoctrinatie, schijnt haar uitwerking te hebben hier. ;(

Zonde van je rode oogkleppen man.
PSN: barry_bigfoot

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664655 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

8s Op zondag 19 januari 2014 01:31 schreef Ramkraker het  volgende:

Dit topic is veeeeul te serieus voor KLB :')

Of jij bent een baggeraar  ;)

Welkom maat

Ramkraker [-] Ramkraker - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664657 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Hate me, i won't stop.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:32 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Of jij bent een baggeraar ;)

Welkom maat

Bagger _O_
.

"You gotta ride a few ponies before you can run with the bulls"

.

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066345

/5/50#135664658
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:07 schreef snakelady het volgende:

[..]

Nee, om diverse redenen als kans op trauma, kans op een verkeerd beeld van het eigen

lichaam op latere leeftijd,het is bewezen dat kinderen die vroeg seks hebben seksueel
ongeremder zijn en sneller  seksuele risico's nemen en dus ook vaker een soa hebben

ommdat ze vaker seks hebben zonder condoom of zich in andere gevaar lijke situaties

storten.

En daarnaast de kans op zwangerschap.

Welja dat komt allemaal omdat ze vroeg seks hadden.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664665 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Inderdaad, wat een serieus topic voor deze zaterdagnacht ;(
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664667 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:31 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Ja man :')

Je ontkent nu toch niet serieus dat er altijd op een crimineel zal worden neergekeken?

Ze worden niet verheerlijkt als je dat bedoelt? En ja, ze hebben het 'moeilijk'-ish. Maar ik heb nog nooit
gehoord dat hun leven ineens voorbij was nee.



Hoe vaak hoor je wel niet dat een veroordeelde pedoseksueel weer opgepakt wordt nadat hij een kind

weer iets aandeed tijdens zijn nieuwe baan?

Zij gaan wel verder met hun leven, terwijl de slachtoffers voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn.

Dus wat dat betreft: 30 jaar brommen verkiezen boven weer je gang gaan... Vreemd.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664681 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef Frozen-assassin het volgende:

Boomknuffelaar _O_

Dank je, ik doe het voor de fans. O+

En vooral voor de kinderen die opgroeien in een liefdeloze wereld, een wereld waar geweld gewoon is en

seks, liefde en knuffels verboden. Een harteloze wereld die niets geeft om kinderen, mede door

gefrusteerden zoals Snakelady, de echte kindermisbruikster. . :{

Ik blijf strijden, het is harder nodig dan ooit. Is het niet voor deze generatie, dan toch voor de volgende
generatie, opdat zij in een betere wereld opgroeien.

Een wereld zonder Snakelady´s en andere heksen en gespuis.

http://liefde.blog.ru/
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#1356646 92 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:33 schreef BaajGuardian het volgende:

Welja dat komt allemaal omdat ze vroeg seks hadden.

En de reden daarvoor is volgens jou?
PSN: barry_bigfoot

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664697 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:30 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dus als het kind porno wil met een ander kind, dan kan dat. Wil datzelfde kind porno met

een 18+ jar ige, dan drukt de volwassene ineens zijn lust door... Hem interessant

Er is niks mis met "doktertje spelen" dat hebben we alemaal gedaan, en dat gaat vaak langzaam en rustig

en zelfs zenuwachtig, omdat beide personen emotioneel en lichamelijk ongeveer even ver zijn.

Het ging hier  overigens over 21+ een duidelijk volwassen persoon met een duidelijk adolecent.
Als een volwassen persoon seks heeft met een kind zijn de rollen niet eerlijk verdeeld, de volwassenen

heeft altid de bovenhand, hij kan heel makkelik ene kind manipuleren om iets te doen waar het kind nog

niet aan toe is voor zijn eigen ger ief.

Een kind zegt makkelijker nee tegen een kind van zijn/haar  eigen leeftijjd dan tegen een volwassen

persoon.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664698 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:31 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Well yes, but it's our  responsibility to protect children because in general they're not able to
themselves in these situations... but you also must understand the distinction between minor

and adult... we can't make decisions for other adults unless they're seriously mentally

disabled or something like that.

Wij moeten vooral mensen beschermen, en daarom is misbruik en verkrachting strafbaar .

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664707 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:35 schreef snakelady het volgende:



[..]

Er  is niks mis met "doktertje spelen" dat hebben we alemaal gedaan, en dat gaat vaak

langzaam en rustig en zelfs zenuwachtig, omdat beide personen emotioneel en lichamelijk
ongeveer even ver zijn.

Het ging hier overigens over 21+ een duidelijk volwassen persoon met een duidelijk

adolecent.

Als een volwassen persoon seks heeft met een kind zijn de rollen niet eerlijk verdeeld, de

volwassenen heeft altid de bovenhand, hij kan heel makkelik ene kind manipuleren om iets te
doen waar het kind nog niet aan toe is voor zijn eigen gerief.

Een kind zegt makkelijker nee tegen een kind van zijn/haar eigen leeftijjd dan tegen een

volwassen persoon.

Niks tegen in te brengen lijkt me. :Y

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664717 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef opgebaarde het volgende:

Is er  een grens linkse_boomknuffelaar? Bijvoorbeeld alles boven de 106 centimeter of zodra

ze een bal met 1 hand kunnen vangen?

-x-

Die grens ligt bij het kind, niet bij mij.

Het gaat er mij om dat kinderen opgroeien in een liefdevolle wereld.

Als een kind nee zegt, bedoelt het ook nee. En als een kind zelf naar me toe komt, wie ben ik dan om het

kind bruut af te wijzen?

Goed, in seksueel opzicht heb ik geen andere keuze en handel ik ook naar de wet. Maar  een kind dat

geknuffeld wil worden, kan tegenwoordig ook niet meer. Zeker als iemand geen familie is. ;(
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/5/50# 135664718 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:27 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

conceptually, humans are not static.

[..]

Many laws are formed out of fear and the lack of understanding. Many laws are passed

without them ever being read. Some laws are a social necessity, rules to keep the worst at

bay just enough for  life to be manageable, but laws differ in many countries on this ear th and
that doesnt make the difference 'wrong.

[..]

By your logic the police should not have guns, there might be maniacs amongst them and
how else will we protect the public, if a paedophiles job is to be loving and caring toward a

child (im being factual on its true definition here) but theres maniacs who do the opposite,

then theres the police officers job to protect and serve, but theres maniacs who d othe

opposite.

Just a.. very simple comparisan that might get you thinking.

Anyway, im not making a case about sex with children here in any way, regardless of the

fact that its legal to have sex with 13 year  olds in quite a few countries.. i dont believe there
has to be a law to tell two people in love to wait untill they can in private touch eachothers

bodies. Their bodies are not the states commodity. End of.

Does "end of." mean I'm not allowed to counter-argue... or is it just you trying to make your points sound

better?

Of course many laws are based on fear and misconceptions but I don't believe this is one of them. I'm not
saying that people that are in love shouldn't be together just because of their age difference, I'm just

saying that the law is a necessity due to the fact that it's easier for adults to manipulate children into

accepting sex without question even if they don't want to. Which would result in it being legal for someone

that is not in love with a child, to manipulate it into believing it should have sex with him, and perhaps make

the child believe that certain depraved sexual acts are "normal" and the pain and/or  shame it feels



afterwards are also normal... which in most cases would constitute as rape, but since the child doesn't

understand the concept "wouldn't" be rape.

Therein lies the problem.

We screen police officers to reduce the risk of them having the kind of mental disabilities that lead to them

just up and shooting everyone around them... so in that case, your  logic fails.
Still learning dutch!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664721 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Het feit dat een kind eenzaam is, nooit geknuffeld wordt of andere problemen kan hebben, is geen excuus

om hem dan maar  uit te leveren aan die ranzige pedofielen met nog minder goede bedoelingen.

quote:

Ik blijf str ijden, het is harder nodig dan ooit. Is het niet voor deze generatie, dan toch voor de
volgende generatie, opdat zij in een betere wereld opgroeien.

Als al die pedo's hier zo van goede wil zijn, dan hadden ze ook kunnen pleiten voor een verbetering van de

jeugdzorg, anti-pestprogramma's enz. Maar nee, de enige echte "oplossing" is voor hun toch altijd weer

dat zij zelf seks kunnen hebben met kinderen. :r
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664726 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:33 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Welja dat komt allemaal omdat ze vroeg seks hadden.

Nogmaals, geef me een goede reden waarom het nodig is voor een kind om seks te kunnen hebben met

een volwassen persoon?

Deze vraag heb ik meerdere malen gesteld maar  ik krijg van geen een voorstander antwoord.
Waarom het r isico op ee trauma en problemen nemen als dat onnodig is? nogmaals, een kind krijjgt geen

trauma van geen seks hebben met een volwassen persoon.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664735 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:25 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Je vergeet in al je enthousiasme de nuance man.

Je hebt het telkens over "een kind", een 5 jarige kan dus perfect seks hebben met een

volwassen man ?

Kan, mits het initiatief geheel van het kind uitgaat.
En dan geen seks op volwassen wijze, maar  meer kinderlijk, strelen, knuffelen, zoenen en zo.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664740 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:37 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Die grens ligt bij het kind, niet bij mij.

Het gaat er mij om dat kinderen opgroeien in een liefdevolle wereld.

Als een kind nee zegt, bedoelt het ook nee. En als een kind zelf naar me toe komt, wie ben

ik dan om het kind bruut af te wijzen?
Goed, in seksueel opzicht heb ik geen andere keuze en handel ik ook naar de wet. Maar

een kind dat geknuffeld wil worden, kan tegenwoordig ook niet meer. Zeker als iemand geen

familie is. ;(

En wat wil dat kind doen met jou als hij/zij bij je komt? "Knuffelen"?

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#1356647 42 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren! Toch apart dat LBK voor seks met kinderen preekt terwijl hij het zelf nog nooit ervaren heeft.
PSN: barry_bigfoot

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/5/50# 135664749 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:35 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Wij moeten vooral mensen beschermen, en daarom is misbruik en verkrachting strafbaar.

This is true. But how will you know that someone is raping a child if said child has been manipulated into

believing that it's not being raped by an adult?
Still learning dutch!

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664757 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:25 schreef Neuralnet het  volgende:

Kinderen hebben geen echte vrije wil, punt. Dat volwassenen ook dom en te manipuleren

zijn, doet niet ter zake. Liefde krijgt het kind wel van normale mensen die om hem geven.

Daar heeft het die pedo's niet voor nodig. Heb je ooit kinderen horen zeggen dat ze een
par tij willen oprichten voor  de bevordering van ouder-kindrelaties? Nee, het is altijd

andersom: de pedo's willen de kinderen. En ze willen seks. Wie geen seks wil met kinderen,

heeft immers geen last van wetten die kinderen beschermen.

Een kind lijdt altijd schade door contacten met pedo's. Pedofielen, pedoseksuelen of hoe je

ze verder ook wil noemen verdienen daarom de doodstraf of op z'n minst chemische

castratie.

Een kind lijdt schade door contact met radicale feministen zoals Snake-lady. We moeten kinderen

beschermen tegen heksen met een dubbele anti-man-agenda.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664769 [PM] [Profiel]  

Ach, de man heeft sowieso niet lang meer . We gaan een tijd van non-sexe tegemoet.

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664770 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:38 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kan, mits het initiatief geheel van het kind uitgaat.

En dan geen seks op volwassen wijze, maar meer kinderlijk, strelen, knuffelen, zoenen en
zo.

Laat ik de vraag anders stellen : geloof jij dat er 5 jarige zijn die willen zoenen met een 30 jarige en

gestreeld wil worden door  een 30 jarige ?

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664775 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:33 schreef Drxx het volgende:

[..]

Ze worden niet verheerlijkt als je dat bedoelt? En ja, ze hebben het 'moeilijk'-ish. Maar ik heb

nog nooit gehoord dat hun leven ineens voorbij was nee.

Hoe vaak hoor je wel niet dat een veroordeelde pedoseksueel weer opgepakt wordt nadat
hij een kind weer iets aandeed tijdens zijn nieuwe baan?

Zij gaan wel verder  met hun leven, terwijl de slachtoffers voor  de rest van hun leven

getraumatiseerd zijn.

Dus wat dat betreft: 30 jaar brommen verkiezen boven weer je gang gaan... Vreemd.

Jij denkt dat Robert M. of Volkert vd G. ooit nog door  de maatschappij geaccepteerd zal worden?

Jij denkt dat pedofielen niet uit de maatschappij gestoten worden (in dat geval raad ik je die

P&W-aflevering met die tokkies aan)?
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664776 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss...

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 01:34 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Dank je, ik doe het voor de fans. O+

En vooral voor de kinderen die opgroeien in een liefdeloze wereld, een wereld waar geweld

gewoon is en seks, liefde en knuffels verboden. Een harteloze wereld die niets geeft om

kinderen, mede door gefrusteerden zoals Snakelady, de echte kindermisbruikster. . :{

Ik blijf str ijden, het is harder nodig dan ooit. Is het niet voor deze generatie, dan toch voor de

volgende generatie, opdat zij in een betere wereld opgroeien.

Een wereld zonder Snakelady´s en andere heksen en gespuis.

http://liefde.blog.ru/

Dus omdat ik geen seks wil hebben met kinderen en het puur platonisch hou misbruik ik kinderen? Duidelijk

:')
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664782 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:39 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Een kind lijdt schade door contact met radicale feministen zoals Snake-lady. We moeten

kinderen beschermen tegen heksen met een dubbele anti-man-agenda.

Nee, ze lijden schade door figuren als jij die langzaam en zeker een kind verder laten gaan met

handelingen. :Y

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664786 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:38 schreef hoink581 het volgende:
Toch apar t dat LBK voor seks met kinderen preekt terwijl hij het zelf nog nooit ervaren heeft.

Hoe weet je dat zo zeker? ( :X)
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664807 [PM] [Profiel]  

Ik vind dat die boomknuffelaar wel een punt heeft wat betreft de afstand tussen mensen, en volwassen ->

kind in bijzonder . Het is allemaal zo afstandelijk, kil, en koud.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664810 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:40 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Jij denkt dat Robert M. of Volkert vd G. ooit nog door de maatschappij geaccepteerd zal

worden?

Dan geef je meteen ook de twee meest extreme voorbeelden die Nederland ooit heeft gekend, terwijl de

meeste veroordeelde pedoseksuelen niet zo breed uitgemeten worden in de media totdat ze weer de fout
ingaan.

quote:

Jij denkt dat pedofielen niet uit de maatschappij gestoten worden (in dat geval raad ik je die

P&W-aflevering met die tokkies aan)?

Dat heb ik niet gezegd, en daar hadden we het ook niet over:

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 01:24 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

Maar als ik me aan een kimd vergrepen had, had ik liever 30 jaar achter de tralies gegaan.

Daarna nog mensen onder ogen moeten komen...



Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664820 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:26 schreef snakelady het volgende:

[..]

Kinderen hebben inderdaad recht op seks, maar volwassenen hebben niet het recht om

kinderen te manipuleren om seks te hebben.
Kinderen moeten juist het recht hebben om zelf hun seksualiteit te ontwikkelen zonder

bemoeienis van een volwassen persoon die zijn eigen seksuele behoeftes boven die van een

kind zet.

http://www.opzij.nl/

http://nl.tuinbroek-online.com/
http://members.chello.nl/h.kuijpers25/kapsel/

Succes verder, ik reageer niet meer op je. Ik word echt ziedend als ik je egoistische berichten lees, je

geeft geen zak om kinderen. Net zoals de meeste feministen. De groeten. :{w
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664826 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:27 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Haha, LVO... _O_

O+
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664830 [PM] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:42 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

http://www.opzij.nl/

http://nl.tuinbroek-online.com/

http://members.chello.nl/h.kuijpers25/kapsel/

Succes verder, ik reageer  niet meer op je. Ik word echt ziedend als ik je egoistische

ber ichten lees, je geeft geen zak om kinderen. Net zoals de meeste feministen. De groeten.

:{w

Jij kan nooit een serieuze user zijn _O-

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664831 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:42 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

Succes verder, ik reageer  niet meer op je. Ik word echt ziedend als ik je egoistische

ber ichten lees, je geeft geen zak om kinderen. Net zoals de meeste feministen. De groeten.

:')

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664834 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:37 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Die grens ligt bij het kind, niet bij mij.

Het gaat er mij om dat kinderen opgroeien in een liefdevolle wereld.

Als een kind nee zegt, bedoelt het ook nee. En als een kind zelf naar me toe komt, wie ben

ik dan om het kind bruut af te wijzen?

Goed, in seksueel opzicht heb ik geen andere keuze en handel ik ook naar de wet. Maar

een kind dat geknuffeld wil worden, kan tegenwoordig ook niet meer. Zeker als iemand geen



familie is. ;(

Die angst die je in meerdere postings vermeld, die ken ik wel. Ik vind kinderen leuk maar het gier t vaak

door mijn hoofd dat een bepaalde situatie ook anders uitgelegd kan worden. Dat is een erg vervelende

angst.

Ik kan me die seksuele lust niet voorstellen. Dat zal grotendeels aan mij liggen want ik loop niet de hele

dag met een stijve rond maar ik kan absoluut niet opgewonden raken van een kind. Ik ben in de

veronderstelling dat een volwassenen die zich of haar  sexueel aangetrokken voelt tot een kind die 10 jaar

jonger is, waarschijnlijk iets in het hoofd heeft. Dat vind ik oprecht vervelend voor hem of haar

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/5/50# 135664835 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:42 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

http://www.opzij.nl/

http://nl.tuinbroek-online.com/

http://members.chello.nl/h.kuijpers25/kapsel/

Succes verder, ik reageer  niet meer op je. Ik word echt ziedend als ik je egoistische

ber ichten lees, je geeft geen zak om kinderen. Net zoals de meeste feministen. De groeten.

:{w

So. you ran out of arguments for your weak case and gave up instead of accepting her superior logic?
Still learning dutch!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664837 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

Een kind lijdt schade door contact met radicale feministen zoals Snake-lady. We moeten
kinderen beschermen tegen heksen met een dubbele anti-man-agenda.

"We" moeten niks. Anti-man is een gevolg van grootschalige kinderverkrachtingen door pedofielen. Zonder

pedo's, werden nu niet alle mannen met een schuin oog aangekeken. Maar dat interesseert jou niet zolang

jij maar krijgt wat je wilt.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

tetouaribo [-] tetouaribo  - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664850 [PM] [Profiel]  

TIGER_CLAW

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 00:23 schreef BlueJeans het volgende:

Ik ga dat vorige topique niet helemaal terug lezen, too long.

Ik ga er nu even van uit dat de jongere persoon een meisje is.

Seks met 12< vind ik ook niet goed te praten. Ongeacht leeftijd van de andere.

Seks met 16< vind ik niet goed al het meisje al gedwongen getrouwd is met een oudere man

(kindhuwelijk)

Seks tussen 12 en 16 jaar  vind ik wel kunnen, als de jongen bijvoorbeeld 16/17/18/19 is

ongeveer. Maar er zitten ook meisjes van 15 tussen die seks hebben met een 25/30 jarige

bijvoorbeeld. Maar als ze dat zelf willen, wie ben ik om ze tegen te houden.

Seks met >16 vind ik altijd wel goed, als het meisje het zelf wil. Trouwens, meerderjarigen
mogen met een 16-jarige seks hebben zonder te worden vervolgd, tenminste als hij/zij het

zelf wilde.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664853 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:30 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dus als het kind porno wil met een ander kind, dan kan dat. Wil datzelfde kind porno met

een 18+ jar ige, dan drukt de volwassene ineens zijn lust door... Hem interessant

De logica van een feministe. :')

Ik discussieer dan ook niet meer met deze mevrouw die haar naam eer aan doet, Slangenvrouw. :{w
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

hoink581 [-] hoink581 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#1356648 54 [PM] [Profiel]  

Iek wil gewohn tühteren! Je bent echt een laffe hond LBK dat je in dit topic zo gaat lopen trollen, terwijl je nu de kans krijgt voor je

mening te staan.



PSN: barry_bigfoot

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664863 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:42 schreef LelijKnap het volgende:

Ik vind dat die boomknuffelaar wel een punt heeft wat betreft de afstand tussen mensen, en

volwassen -> kind in bijzonder. Het is allemaal zo afstandelijk, kil, en koud.

Voor warmte is geen porno nodig

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066345

/5/50#135664867
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:15 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

This.... has to be the funniest thing I've ever seen. Perhaps in the near future we will be able

to revoke child labour  laws and kids can start getting the capital to buy their own mini cars. I

just hope they'll also build mini-highways for the mini cars so they won't be in my way...

Well i thought to make the discussion a bit more lightheartened with a witty joke. :p
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

PriesterB [-] PriesterB  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664869 [PM] [Profiel]  

The Sile ncer

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:45 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

De logica van een feministe. :')

Ik discussieer  dan ook niet meer met deze mevrouw die haar naam eer aan doet,

Slangenvrouw. :{w

Altijd beter dan jouw zieke logica. :6

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066345

/5/50#135664875
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:16 schreef hoink581 het volgende:

[..]

En het trollen begint weer. Kneus. :')

gefelicitaartsflaps, je hebt mijn trollpost gevonden.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664876 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

4s Op zondag 19 januari 2014 01:32 schreef PriesterB het volgende:

[..]

Ik stel voor dat we hem samen met zijn matties van stichting Martijn aan Rusland uitleveren.

Niks mis met Rusland, daar red ik me wel. O+
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664877 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:39 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Een kind lijdt schade door contact met radicale feministen zoals Snake-lady. We moeten

kinderen beschermen tegen heksen met een dubbele anti-man-agenda.

Eh, voor zover ik weet vind ik mannen juist wel erg prettig, vandaar ook dat ik een vriend heb waarmee ik

seks heb en daar enorm van geniet.
Ik weet niet wie jij denkt dat je voor je hebt maar ik ben geen feiniste en zeker niet anti-man. :')
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."



Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/5/50#135664878 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

LBK zijn mening is dat alleen HIJ kinderen liefde kan geven. Met seks wel te verstaan. Nu hij beseft dat het
nooit gaat gebeuren, raakt hij gefrustreerd.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

UltraBrain [-] UltraBrain - http://forum.fok.nl/topic/206634 5/5/50#135 664900 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer Weinig discussie over waar  het over gaat.

Als een 12 jar ig meisje seksuele gevoelens heeft dan beantwoord ik die.

Als het mijn dochter is? Moeilijk! Denk het niet, Liefde over lust.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664921 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:45 schreef opgebaarde het volgende:

Voor warmte is geen porno nodig

Daar pleit ik dan ook niet voor. Het gaat mij om dat hyster ische gedoe wat meer problemen veroorzaakt
dan goed doet.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/5/50#135664923 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:37 schreef snakelady het volgende:

[..]

Nogmaals, geef me een goede reden waarom het nodig is voor een kind om seks te kunnen

hebben met een volwassen persoon?

Deze vraag heb ik meerdere malen gesteld maar ik krijg van geen een voorstander

antwoord.

Waarom het risico op ee trauma en problemen nemen als dat onnodig is? nogmaals, een
kind kr ijjgt geen trauma van geen seks hebben met een volwassen persoon.

Nodig? Dat predikt hij niet jij maakt dat er zelf van.

En die laatste alinea, dat is toch geen logica of steekhoudend argument?

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664927 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:32 schreef PriesterB het volgende:

[..]

Doe de groeten aan Robert M. en Marc Dutroux. :')

Dat zijn ook twee misbaksels en eikels, verkrachters eerste klasse. Daar heb ik dus niets mee. :{w Het

gaat erom dat je niet denkt aan jezelf, maar aan wat het kind nodig heeft.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:36 schreef PriesterB het volgende:

[..]

Niks tegen in te brengen lijkt me. :Y

Ook voor  jou een abonnement op de Opzij, neem ook een pittig kapsel, een tuinbroek en wordt feminist.
Een mannelijk feminist. :')

Echt ook hè, en dan Bob Marley als avatar, alsof Bob een hater was en een intolerante fascist. Beetje

lullig om Marley zo af te schilderen, niet? :{

[ Bericht 8% gewijzigd door Linkse_Boomknuffelaar op 19-01-2014 01:58:09 ]
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/5/50 #135664936 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:37 schreef Neuralnet het  volgende:

Het feit dat een kind eenzaam is, nooit geknuffeld wordt of andere problemen kan hebben, is

geen excuus om hem dan maar uit te leveren aan die ranzige pedofielen met nog minder

goede bedoelingen.

[..]



Als al die pedo's hier zo van goede wil zijn, dan hadden ze ook kunnen pleiten voor een

verbetering van de jeugdzorg, anti-pestprogramma's enz. Maar nee, de enige echte

"oplossing" is voor hun toch altijd weer dat zij zelf seks kunnen hebben met kinderen. :r

Daar pleiten pedo´s net zo goed voor.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM
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Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135664941 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Zure feministentopic _O-
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135664949 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:42 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

http://www.opzij.nl/

http://nl.tuinbroek-online.com/

http://members.chello.nl/h.kuijpers25/kapsel/

Succes verder, ik reageer  niet meer op je. Ik word echt ziedend als ik je egoistische

ber ichten lees, je geeft geen zak om kinderen. Net zoals de meeste feministen. De groeten.

:{w

Ik ben egoistisch omdat ik mijn kinderen zelf de tijd geef om hun lichaam en hun seksualitiet te ontdekken,

dat ik ze heel veel liefde geef, ze iedere dag knuffel en zeg dat van ze hou.

En daarom ben ik ook spontaan een feministe.

juist :')
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135664956 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 01:38 schreef Drxx het volgende:

[..]

En wat wil dat kind doen met jou als hij/zij bij je komt? "Knuffelen"?

Hangt van het kind af, er zijn kinderen die letterlijk mij vragen om een knuffel en ja ook seks is wel eens

gevraagd aan me door  een jong meisje. Helaas moet ik haar dit dan weigeren, het is niet anders. De

wereld is een slechte plek vol nare kinderhatende fascisten. ;(
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135664977 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:52 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Hangt van het kind af, er zijn kinderen die letterlijk mij vragen om een knuffel en ja ook seks

is wel eens gevraagd aan me door een jong meisje. Helaas moet ik haar dit dan weigeren,
het is niet anders. De wereld is een slechte plek vol nare kinderhatende fascisten. ;(

Hoe oud was dat meisje? Hoe bracht ze het over, wat zei ze precies?

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135664978 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:50 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Daar pleiten pedo´s net zo goed voor.

Correct me if im wrong maar pedo's vallen vaak op een leeftijdsklasse. Dus hun geliefde kan te oud
worden en zal worden geruild voor een nieuw exemplaar.

Dan heeft het voor die lui toch weinig met liefde te maken maar meer een 'macht- en psychologisch spel'?

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135664989 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  



Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:38 schreef hoink581 het volgende:

Toch apar t dat LBK voor seks met kinderen preekt terwijl hij het zelf nog nooit ervaren heeft.

Ik mag het niet ervaren, het is illegaal. Ik kan niet anders dan me aan de wet houden, ook omdat het kind

anders gehersenspoeld wordt en een trauma wordt aangepraat, door allerlei zelfverrijkende ́ hulp´ *kuch*

:r verleners.

Dus ik leef celibatair, voor mij geen probleem. Wel sneu voor al die kinderen die ik dus moet afwijzen. :{
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135664994 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:51 schreef snakelady het volgende:

[..]

Ik ben egoistisch omdat ik mijn kinderen zelf de tijd geef om hun lichaam en hun seksualitiet

te ontdekken, dat ik ze heel veel liefde geef, ze iedere dag knuffel en zeg dat van ze hou.

En daarom ben ik ook spontaan een feministe.

juist :')

Staat je goed, deze slachtoffer rol. Jammer je had een paar uitstekende postings

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665008 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:53 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ik mag het niet ervaren, het is illegaal. Ik kan niet anders dan me aan de wet houden, ook
omdat het kind anders gehersenspoeld wordt en een trauma wordt aangepraat, door allerlei

zelfverrijkende ́ hulp´ *kuch* :r verleners.

Dus ik leef celibatair, voor  mij geen probleem. Wel sneu voor al die kinderen die ik dus moet

afwijzen. :{

Ja natuur lijk, kinderen vragen seks. Ik geloof niet dat jij je aan de wet houdt.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665015 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:54 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Staat je goed, deze slachtofferrol. Jammer je had een paar uitstekende postings

Het was een sarcastische reactie.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/6/50# 135665016 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:53 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Correct me if im wrong maar pedo's vallen vaak op een leeftijdsklasse. Dus hun geliefde kan
te oud worden en zal worden geruild voor een nieuw exemplaar.

Dan heeft het voor die lui toch weinig met liefde te maken maar meer  een 'macht- en

psychologisch spel'?

Still learning dutch!

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665020 [PM] [Profiel]  

Maar hoe oud zijn die kinderen nou LBK?

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665028 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:55 schreef snakelady het volgende:

[..]

Het was een sarcastische reactie.

Alsof dat niet duidelijk was

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665032 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:52 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Hangt van het kind af, er zijn kinderen die letterlijk mij vragen om een knuffel en ja ook seks
is wel eens gevraagd aan me door een jong meisje. Helaas moet ik haar dit dan weigeren,

het is niet anders. De wereld is een slechte plek vol nare kinderhatende fascisten. ;(

Hoe kan een kind om seks vragen als het nog geen weet heeft van seks?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665038 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 01:53 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ik mag het niet ervaren, het is illegaal. Ik kan niet anders dan me aan de wet houden, ook

omdat het kind anders gehersenspoeld wordt en een trauma wordt aangepraat, door allerlei

zelfverrijkende ́ hulp´ *kuch* :r verleners.

Dus ik leef celibatair, voor  mij geen probleem. Wel sneu voor al die kinderen die ik dus moet

afwijzen. :{

Je bent het er dus niet mee eens dat je beter de meerderheid van de kinderen moet beschermen, ondanks

een minderheid kinderen die het niet erg vindt? Of denk je dat kinderen die het niet erg vinden juist de

meerderheid zijn?

En vind je dan ook dat kinderen die wél trauma's oplopen gewoon pech hebben? Want je hoeft het niet te

geloven, maar die zijn er dus wel. Heel veel zelfs.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665052 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:56 schreef snakelady het volgende:

Hoe kan een kind om seks vragen als het nog geen weet heeft van seks.

Dat een kind seks niet als concept kent, betekent niet dat een kind niet de behoeften heeft aan seks. Dus

het 'vragen om seks' kan in deze betekenen dat een kind 'op zodanige wijze gedraagt' dat het lijkt aan te
geven dat te willen.

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665056 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:54 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Staat je goed, deze slachtofferrol. Jammer je had een paar uitstekende postings

Waarom is dat nou weer een slachtofferrol? :')
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665074 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:56 schreef snakelady het volgende:

[..]

Hoe kan een kind om seks vragen als het nog geen weet heeft van seks.

Ik liep hele dagen rond met een stijve vanaf mijn twaalfde jaar en ik had geen benul de eerste jaren. Toch

wilde ik graag dat ding gebruiken.

Nu geld dit voor meer jongetjes, geen idee hoe dit voor de chicks is

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665079 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:58 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Dat een kind seks niet als concept kent, betekent niet dat een kind niet de behoeften heeft

aan seks. Dus het 'vragen om seks' kan in deze betekenen dat een kind 'op zodanige wijze

gedraagt' dat het lijkt aan te geven dat te willen.

Dus... Het kind wil geen seks. Want in jouw geval heeft het kind geen idee wat die doet.

Kinderen die met lichaamstaal laten weten dat ze seks willen :D Het moet niet gekker worden.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135665090 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:40 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Laat ik de vraag anders stellen : geloof jij dat er 5 jarige zijn die willen zoenen met een 30

jarige en gestreeld wil worden door een 30 jarige ?

Ja, is me meerdere malen gevraagd, letterlijk. :)

Als je dit nooit is gevraagd, ver trouwen kinderen je blijkbaar niet en heb je een negatieve uitstraling.

Kinderen zijn gevoelig voor wat je echt bent, niet voor hetgeen je pretendeer t te zijn.

Lullig voor mensen met een dubbele agenda, een kind prikt er zo doorheen.

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:51 schreef Leafeon672 het  volgende:

Zure feministentopic _O-

Tsja, een zure feministe is deze draad gestart. :')
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665098 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 01:58 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Waarom is dat nou weer een slachtofferrol? :')

Omdat ze zichzelf in een hoek zet waar ze helemaal niet neergezet is. Ja wel als feministe maar niet met

dat soort argumenten en laat ze nou net daarmee een punt proberen te maken.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665100 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:49 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Nodig? Dat predikt hij niet jij maakt dat er zelf van.

En die laatste alinea, dat is toch geen logica of steekhoudend argument?

Dat zo juist het enige argument moeten zijn.



De grote kans op een trauma.

versus

Geen kans op een trauma.

Waar hebben we het in vredesnaam dan nog over?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665103 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:59 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Ik liep hele dagen rond met een stijve vanaf mijn twaalfde jaar en ik had geen benul de

eerste jaren. Toch wilde ik graag dat ding gebruiken.
Nu geld dit voor meer jongetjes, geen idee hoe dit voor de chicks is

Dus je wilde op je 12e je pik in je noeder proppen?
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665116 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 01:59 schreef Drxx het volgende:

Dus... Het kind wil geen seks. Want in jouw geval heeft het kind geen idee wat die doet.

Kinderen die met lichaamstaal laten weten dat ze seks willen Het moet niet gekker worden.

Het kind volgt zijn instinct, zijn behoeften. Een volwassen mens heeft meer  kennis of is in hogere mate

bewust van van causaliteit en concepten en heeft 'seks' geordend als iets binnen zijn ervaring binnen de
structuren waarin hij verkeert. Dat de volwassenen 'dit mee heeft' betekent echter niet dat de volwassen

méér of een meer oprechte behoeften heeft aan diezelfde daad.

En wat is er zo gek aan lichaamstaal? 95% van de keren dat ik seks had kwam het tot dat punt via
lichaamstaal en niet doordat één van de twee vroeg; 'wil jij nu seks met mij hebben (en ben je op dit

moment goed bewust van wat seks is)  ?'

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665118 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:59 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Ik liep hele dagen rond met een stijve vanaf mijn twaalfde jaar en ik had geen benul de

eerste jaren. Toch wilde ik graag dat ding gebruiken.

Nu geld dit voor meer jongetjes, geen idee hoe dit voor de chicks is

En je hebt nu een trauma omdat je toen geen seks hebt gehad?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Guus_Geluk7 [-] Guus_Geluk7 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665125 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Geluksvogel

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:01 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Omdat ze zichzelf in een hoek zet waar ze helemaal niet neergezet is. Ja wel als feministe

maar niet met dat soort argumenten en laat ze nou net daarmee een punt proberen te

maken.

Nee. LBK heeft meermaals gezegd dat kleine kinderen niet gelukkig kunnen zijn zonder seks en feministen
kinderen ongelukkig maken door ze niet te neuken.
Met deze opmerking heb je b lijk geg even van ultieme keizerhe id_O_ -Haan33

Guus, lul met vingers. Je weet dat dit nergens op slaat, maar misschien weet je het niet..aangezien je hartstikke a chterlijk bent

-Boterb artje

http://vocaroo.com/i/s1XXwIrgleSd

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665132 [PM] [Profiel]  



quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:00 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ja, is me meerdere malen gevraagd, letterlijk. :)

Als je dit nooit is gevraagd, vertrouwen kinderen je blijkbaar niet en heb je een negatieve

uitstraling. Kinderen zijn gevoelig voor  wat je echt bent, niet voor hetgeen je pretendeert te

zijn.

Lullig voor mensen met een dubbele agenda, een kind pr ikt er zo doorheen.

[..]

Tsja, een zure feministe is deze draad gestart. :')

Ik ben ook kind geweest. En ik heb als kind ook wel 's tegen iemand (=volwassenen) gezegd dat ik

verliefd op ze was, of met ze wilde trouwen. Als ik er nu op terugkijk bedoelde ik zeker niet dat ik een lul
in m'n anus wilde hebben.

Ik kan mij dus heel goed vinden in het idee dat kinderen geen idee hebben wat ze nou bedoelen te/willen

zeggen :)

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:02 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Het kind volgt zijn instinct, zijn behoeften. Een volwassen mens heeft meer kennis of is in

hogere mate bewust van van causaliteit en concepten en heeft 'seks' geordend als iets

binnen zijn ervar ing binnen de structuren waarin hij verkeert. Dat de volwassenen 'dit mee

heeft' betekent echter niet dat de volwassen méér of een meer oprechte behoeften heeft

aan diezelfde daad.

En wat is er zo gek aan lichaamstaal? 95% van de keren dat ik seks had kwam het tot dat

punt via lichaamstaal en niet doordat één van de twee vroeg; 'wil jij nu seks met mij hebben

(en ben je op dit moment goed bewust van wat seks is)  ?'

Is goed man, kinderen insinueren middels lichaamstaal dat ze seks willen Ô^

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665146 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 02:01 schreef Guus_Geluk7 het volgende:

[..]

Dus je wilde op je 12e je pik in je noeder proppen?

Blijkbaar

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665149 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:02 schreef snakelady het volgende:

En je hebt nu een trauma omdat je toen geen seks hebt gehad?

Nou, als iemand die van zijn 12de al seks wilde en het pas 'kreeg' op z'n 18de kan ik wel beamen dat ik
wrs een meer  prettige jeugd had gehad wanneer  er een MILF was langsgekomen in mijn jonge

gefrustreerde leventje

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665157 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Aan pedofilie kun je niks doen, dus laat die mensen gewoon met rust. Kinderen misbruiken is natuurlijk een

ander  verhaal.
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135665161 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  



Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 01:53 schreef Drxx het volgende:

[..]

Hoe oud was dat meisje? Hoe bracht ze het over , wat zei ze precies?

Ze was 7 en wilde echt seks. Geen idee hoe ze er bij kwam, ik heb alleen gezegd, dat ik haar erg leuk

vind, maar helaas geen seks met haar kan hebben, omdat dit niet mag van stomme agenten en

waarschijnlijk ook niet van haar  mama en papa. Ik heb haar wel geknuffeld, maar het daarbij gelaten.

Zij vond veel grote mensen stom en daar heeft ze ook gelijk in. Ik alleen kan helaas de wet niet voor haar

veranderen.

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu kinderen af te

wijzen, maar  het is niet anders. De wereld is een nare plaats. Geweld is goed, we maken onze planeet

kapot en de regeringen vinden het fantastisch, maar een beetje liefde? Oh nee, dat is verschrikkelijk.

Kinderen willen geen seks met volwassen. :') Dus wel, ze vragen er soms letterlijk om.

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook met hun

problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor ze, ik maak tijd.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665167 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:02 schreef snakelady het volgende:

[..]

En je hebt nu een trauma omdat je toen geen seks hebt gehad?

Ik verwijt mijn vader dat wij elk jaar twee keer naar het buitenland op vakantie gingen, lange reizen met al

die risico's. Waarom niet op de camping 4 km verder want alsof mij dat een trauma had opgeleverd... En

alsof je op vakantie moet 8)7

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665174 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:04 schreef Drxx het volgende:
Is goed man, kinderen insinueren middels lichaamstaal dat ze seks willen

Je hebt de capaciteiten om iets te leren? Da's mooi.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665179 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Nou, als iemand die van zijn 12de al seks wilde en het pas 'kreeg' op z'n 18de kan ik wel

beamen dat ik wrs een meer prettige jeugd had gehad wanneer  er een MILF was

langsgekomen in mijn jonge gefrustreerde leventje

En als het een man was geweest? Of wanneer je 16 was geweest?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6345/6/50# 135665190 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ze was 7 en wilde echt seks. Geen idee hoe ze er bij kwam, ik heb alleen gezegd, dat ik

haar erg leuk vind, maar helaas geen seks met haar kan hebben, omdat dit niet mag van

stomme agenten en waarschijnlijk ook niet van haar mama en papa. Ik heb haar wel
geknuffeld, maar het daarbij gelaten.

Zij vond veel grote mensen stom en daar  heeft ze ook gelijk in. Ik alleen kan helaas de wet

niet voor haar  veranderen.

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu
kinderen af te wijzen, maar het is niet anders. De wereld is een nare plaats. Geweld is

goed, we maken onze planeet kapot en de regeringen vinden het fantastisch, maar  een



beetje liefde? Oh nee, dat is verschr ikkelijk. Kinderen willen geen seks met volwassen. :')

Dus wel, ze vragen er soms letterlijk om.

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook
met hun problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor  ze, ik maak tijd.

:r
Still learning dutch!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/6/50#135665205 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ze was 7 en wilde echt seks. Geen idee hoe ze er bij kwam, ik heb alleen gezegd, dat ik
haar erg leuk vind, maar helaas geen seks met haar kan hebben, omdat dit niet mag van

stomme agenten en waarschijnlijk ook niet van haar mama en papa. Ik heb haar wel

geknuffeld, maar het daarbij gelaten.

Zij vond veel grote mensen stom en daar  heeft ze ook gelijk in. Ik alleen kan helaas de wet
niet voor haar  veranderen.

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu

kinderen af te wijzen, maar het is niet anders. De wereld is een nare plaats. Geweld is

goed, we maken onze planeet kapot en de regeringen vinden het fantastisch, maar  een
beetje liefde? Oh nee, dat is verschr ikkelijk. Kinderen willen geen seks met volwassen. :')

Dus wel, ze vragen er soms letterlijk om.

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook

met hun problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor  ze, ik maak tijd.

Geloof je het écht zelf???
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665206 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:00 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ja, is me meerdere malen gevraagd, letterlijk. :)
Als je dit nooit is gevraagd, vertrouwen kinderen je blijkbaar niet en heb je een negatieve

uitstraling. Kinderen zijn gevoelig voor  wat je echt bent, niet voor hetgeen je pretendeert te

zijn.

Lullig voor mensen met een dubbele agenda, een kind pr ikt er zo doorheen.

[..]

Tsja, een zure feministe is deze draad gestart. :')

Een kindje heeft wel eens aan je gevraagd of jij met hem zou willen zoenen of dat jij hem zou willen strelen

?

En in welke context was dat ?

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665215 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu

kinderen af te wijzen, maar het is niet anders. De wereld is een nare plaats.

Kan het dan misschien niet zo zijn dat jij acties/woorden van kinderen anders, in dit geval dus seksueel,

interpreteert dan 'gewone' mensen? En er daarom van uitgaat dat kinderen weten wat seks is?

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135665216 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 01:53 schreef opgebaarde het volgende:

[..]



Correct me if im wrong maar pedo's vallen vaak op een leeftijdsklasse. Dus hun geliefde kan

te oud worden en zal worden geruild voor een nieuw exemplaar.

Dan heeft het voor die lui toch weinig met liefde te maken maar meer  een 'macht- en

psychologisch spel'?

Geen idee hoe dit na verloop van tijd verloopt. Ik heb dus nooit een relatie gehad, ik denk niet dat de

verliefdheid ineens ophoudt, maar ik heb dus geen idee, want relaties zijn onmogelijk.

Dus ik moet je dit antwoord schuldig blijven, ik denk dat ik gewoon verliefd blijf, maar ik weet het niet. :{ En
andere relaties houden nu ook niet erg lang stand, niet? Een huwelijk dat meer dan 5 jaar stand houdt is

een uitzondering tegenwoordig.

Een relatie beeindigen vanwege dat iemand te oud is, lijkt me inderdaad wel erg naar .
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665227 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:06 schreef snakelady het volgende:
En als het een man was geweest? Of wanneer je 16 was geweest?

Als ik een man was geweest? Gaan we nu ook homoseksualiteit in de discussie pleuren?

Daarom moeten we het miss ook maar niet hebben over de kant van jongetjes, omdat jongetjes een

andere ervaring mbt seks hebben. Ik bedoel, seksueel gefrustreerde meisjes? Die bestaan alleen bij de

gratie van feministen.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665231 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ze was 7 en wilde echt seks. Geen idee hoe ze er bij kwam, ik heb alleen gezegd, dat ik

haar erg leuk vind, maar helaas geen seks met haar kan hebben, omdat dit niet mag van

stomme agenten en waarschijnlijk ook niet van haar mama en papa. Ik heb haar wel
geknuffeld, maar het daarbij gelaten.

Zij vond veel grote mensen stom en daar  heeft ze ook gelijk in. Ik alleen kan helaas de wet

niet voor haar  veranderen.

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu

kinderen af te wijzen, maar het is niet anders. De wereld is een nare plaats. Geweld is

goed, we maken onze planeet kapot en de regeringen vinden het fantastisch, maar  een

beetje liefde? Oh nee, dat is verschr ikkelijk. Kinderen willen geen seks met volwassen. :')

Dus wel, ze vragen er soms letterlijk om.

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook

met hun problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor  ze, ik maak tijd.

Als een meisje van 7 seks wil dan is er al iets met haar gebeurd, geen een 7 jarige wil een penis in haar

vagina en weet wat dit betekend.

Als je echt om kinderen zou geven dan zou je je beseffen dat een kinderlichaam niet gemaakt is voor
penetratie en dat een kind selfs zijn of haar lichaam behoort te ontdekken voor  ze het gaat delen met een

ander .

Liefde en seks staat los van elkaar, ik kan enorm veel van een kind houden zonder er ook maar seksuele

gevoelens bij te kr ijgen, knuffelen met een kind is heerlijk, maar dat staat los van seks, ook voor een kind.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135665240 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:55 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Ja natuurlijk, kinderen vragen seks. Ik geloof niet dat jij je aan de wet houdt.

Niet van harte, ik haat de wet en de popo. Maar ik heb simpelweg geen keuze. Kinderen vertellen alles

door, zo zijn kinderen, dus ik zal me wel aan de wet moeten houden.

Met tegenzin inderdaad.



De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665244 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

Ze was 7 en wilde echt seks

Maar wat zeg je nu eigenlijk? Was jij hard geworden van haar  lichaam? Had jij haar  daadwerkelijk kunnen

en willen penetreren?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/6/50#135665246 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:09 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Als ik een man was geweest? Gaan we nu ook homoseksualiteit in de discussie pleuren?

Daarom moeten we het miss ook maar niet hebben over de kant van jongetjes, omdat

jongetjes een andere ervaring mbt seks hebben. Ik bedoel, seksueel gefrustreerde meisjes?
Die bestaan alleen bij de gratie van feministen.

Really? Dus meisjes/vrouwen zijn altijd tevreden met geen seks of de seks die ze kunnen krijgen? Itt

jongens/mannen?

Goed, gaat het topic niet over verder, dus laat maar..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066345/6/50 #135665251 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 01:56 schreef LelijKnap het volgende:

Maar hoe oud zijn die kinderen nou LBK?

Die geknuffeld willen worden, heb ik al geantwoord dacht ik, zijn er zoveel. Kan iemand van 5 zijn, een
jongen of meisje van 10, 13 whatever.

Kinderen willen niet door jou geknuffeld worden? :o
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/6/50#135665255 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:10 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Niet van harte, ik haat de wet en de popo. Maar ik heb simpelweg geen keuze. Kinderen

vertellen alles door, zo zijn kinderen, dus ik zal me wel aan de wet moeten houden.

Met tegenzin inderdaad.

Zit je hier  nou te vertellen dat je een pedofiel bent die graag pedoseksueel zou worden?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [+] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665260 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:07 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

:r

?

Hij heeft geknuffeld met een meisje van 7 en jij moet kotsen ?

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665263 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook

met hun problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor  ze, ik maak tijd.

Ja, je lokt ze binnen met snoepjes en aandacht, laat ze erotisch materiaal zien, je legt ze het woord seks

in de mond en het kind vraagt: "Seks? Wat is dat? Dat wil ik ook!" Walgelijke vent.



Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066345/6/50#135665265 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:11 schreef Whiskers2009 het volgende:

Really? Dus meisjes/vrouwen zijn altijd tevreden met geen seks of de seks die ze kunnen

krijgen? Itt jongens/mannen?

Goed, gaat het topic niet over verder, dus laat maar ..

Op de uitzonderingen na bestaat er geen 'of ze kunnen krijgen' vwb vrouwen.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066345/6/50#135665266 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:09 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Als ik een man was geweest? Gaan we nu ook homoseksualiteit in de discussie pleuren?
Daarom moeten we het miss ook maar niet hebben over de kant van jongetjes, omdat

jongetjes een andere ervaring mbt seks hebben. Ik bedoel, seksueel gefrustreerde meisjes?

Die bestaan alleen bij de gratie van feministen.

Nee, ik bedoel als er  niet een Milf was geweest maar een man die aangaf seks met je te willen, jij zat met

die seksuele gevoelens en bent dus vatbaar voor seksuele ontdekkingen, een man had daar makkelijk

misbruik van kunnen maken.
Hoe had jij je daar onder gevoeld?

Wat ik wil zeggen, dat je seksuele gevoelens had op die leeftijd is normaal, zelfs om daar iets mee te

doen met een leeftijdsgenootje, maar een volwassen persoon kan een kind heel makkelijk manipuleren om

iets te doen waar het nog niet aan toe is, het kinjd wijs maken dat iets normaal is en zo hoort.
kinderen zijn enorm vatbaar voor de invloeden van een volwassen persoon.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066345/6/50#135665269 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:11 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Die geknuffeld willen worden, heb ik al geantwoord dacht ik, zijn er zoveel. Kan iemand van

5 zijn, een jongen of meisje van 10, 13 whatever.

Kinderen willen niet door jou geknuffeld worden? :o

Kinderen die geknuffeld willen worden en die je terug knuffelt.. Daar komen normaliter GEEN, ik herhaal

GEEN, seksuele gevoelens bij kijken..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin
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Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066345/7/50#135665274 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:12 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Op de uitzonderingen na bestaat er  geen 'of ze kunnen krijgen' vwb vrouwen.

En dat weet jij omdat?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin
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snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665282 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss... En weer verder.

KLB / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665289 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Het zijn de pedo's die alles wat kinderen zeggen interpreteren als "neuk me" en net zoals ze tegenover

normale volwassenen niet voor rede vatbaar zijn, zijn ze dat tegen kinderen die zich niet kunnen verweren
al helemaal niet.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Verbodsbord [-] Verbodsbord - http://fo rum.fok.nl/topic/2066363/1/50#13566529 8 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Verwijderd do or Admin Minderjarigen
Op zondag 13 februari 2011 16:2 1 schree f Vermecelli het volgende:

Hij heeft toch geen p okemon flute ka nker mongool

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/1/50# 135665299 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:05 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Ze was 7 en wilde echt seks. Geen idee hoe ze er bij kwam, ik heb alleen gezegd, dat ik

haar erg leuk vind, maar helaas geen seks met haar kan hebben, omdat dit niet mag van

stomme agenten en waarschijnlijk ook niet van haar mama en papa. Ik heb haar wel

geknuffeld, maar het daarbij gelaten.
Zij vond veel grote mensen stom en daar  heeft ze ook gelijk in. Ik alleen kan helaas de wet

niet voor haar  veranderen.

Ik snap eigenlijk niet dat anderen dit nooit ervaren hebben. Maar goed, ik vind het sneu

kinderen af te wijzen, maar het is niet anders. De wereld is een nare plaats. Geweld is
goed, we maken onze planeet kapot en de regeringen vinden het fantastisch, maar  een

beetje liefde? Oh nee, dat is verschr ikkelijk. Kinderen willen geen seks met volwassen. :')

Dus wel, ze vragen er soms letterlijk om.

Ik ben ook niet lelijk en geef echt om kinderen, misschien dat ze derhalve bij me komen, ook
met hun problemen. Andere volwassenen hebben geen tijd voor  ze, ik maak tijd.

It's hard to hold this against you since you're most likely the victim of a malicious mental disorder. You

probably didn't even realise that you instigated the conversation with the girl, inserting comments about sex

and peaking her interest in the subject without going into the details of how it's done. A 7 year old wants

closeness and affection from adults, which means that if an adult has explained to her that she can get
that kind of closeness and affection through sex, the child will believe this to be true... because it doesn't

understand the subject to it's full effect.

If you really want to be good to children, offer them your kindness and affection through hugs and

understanding conversations, there is no need to go through with intercourse since the child doesn't even
understand what it is... all it wants is the affection, which can be given without the act of sex.
Still learning dutch!

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665303 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss... Ik zou hier  nog graag een reactie op willen zien.

quote:

Op zondag 19 januari 2014 02:09 schreef  snakelady het volgende:

[..]

Als een meisje van 7 seks wil dan is er  al iets met haar gebeurd, geen een 7 jarige wil een

penis in haar vagina en weet wat dit betekend.

Als je echt om kinderen zou geven dan zou je je beseffen dat een kinderlichaam niet
gemaakt is voor  penetratie en dat een kind selfs zijn of haar lichaam behoort te ontdekken

voor ze het gaat delen met een ander.

Liefde en seks staat los van elkaar, ik kan enorm veel van een kind houden zonder er  ook

maar seksuele gevoelens bij te krijgen, knuffelen met een kind is heerlijk, maar dat staat los

van seks, ook voor een kind.

.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665309 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:15 schreef Neuralnet het  volgende:

Het zijn de pedo's die alles wat kinderen zeggen interpreteren als "neuk me" en net zoals ze

tegenover normale volwassenen niet voor rede vatbaar zijn, zijn ze dat tegen kinderen die

zich niet kunnen verweren al helemaal niet.

Niet alle pedo's zijn zo.

Maar begr ijp wel het beeld, die mafketels komen wel het meest op tv en zaten after stichting Martijn en de
pedopartij :r

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665310 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:12 schreef snakelady het volgende:

Nee, ik bedoel als er niet een Milf was geweest maar een man die aangaf seks met je te

willen, jij zat met die seksuele gevoelens en bent dus vatbaar voor seksuele ontdekkingen,

een man had daar makkelijk misbruik van kunnen maken.

Hoe had jij je daar  onder gevoeld?

Wat ik wil zeggen, dat je seksuele gevoelens had op die leeftijd is normaal, zelfs om daar

iets mee te doen met een leeftijdsgenootje, maar een volwassen persoon kan een kind heel

makkelijk manipuleren om iets te doen waar het nog niet aan toe is, het kinjd wijs maken dat
iets normaal is en zo hoort.

kinderen zijn enorm vatbaar voor de invloeden van een volwassen persoon.

Als ik een man aantrekkelijk had gevonden denk ik niet dat ik daar als man een bijzonder groot probleem

mee had gehad. Maar dat ligt voor vrouwen dan dus ook weer anders. Volgens mij heeft dat ook veel te

maken met hoe seks werkt, penetratie... 'het nemen van..'...

Dus als ik 'genomen zou worden' door een man als jongetje, was het misschien ook weer anders dan als
ik hem nam, of zo o.O

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/1/50 #135665316 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

It's hard to hold this against you since you're most likely the victim of a malicious mental
disorder. You probably didn't even realise that you instigated the conversation with the girl,

inserting comments about sex and peaking her interest in the subject without going into the

details of how it's done. A 7 year old wants closeness and affection from adults, which

means that if an adult has explained to her that she can get that kind of closeness and
affection through sex, the child will believe this to be true... because it doesn't understand

the subject to it's full effect.

If you really want to be good to children, offer them your kindness and affection through

hugs and understanding conversations, there is no need to go through with intercourse since
the child doesn't even understand what it is... all it wants is the affection, which can be given

without the act of sex.

Kan het gewoon in het Nederlands, of voel je je stoer met je Engels. :')  Je lijkt wel een Mexicaanse tiener

die zich stoer voelt met ´Hello, my friend´. :')



De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

GZ1000 [-] GZ1000 - http://forum.fok.nl/topic/20663 63/1/50#135 665317 [PM] [Profiel]  

Is geen C1000. Seks :')
Suddenly, life  has new meaning.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/1/50#135665336 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:15 schreef Neuralnet het  volgende:

Het zijn de pedo's die alles wat kinderen zeggen interpreteren als "neuk me" en net zoals ze

tegenover normale volwassenen niet voor rede vatbaar zijn, zijn ze dat tegen kinderen die

zich niet kunnen verweren al helemaal niet.

Ik geloof ook absoluut niet dat jonge kinderen om seks vragen aan volwassenen. NO WAY.. Pubers

wellicht.. Maffe hormonen en vertrouwen in oudere personen enzo.. Maar een normale volwassene heeft
daar geen behoefte aan EN denkt aan het welzijn van het kind..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665337 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:18 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kan het gewoon in het Nederlands, of voel je je stoer met je Engels. :') Je lijkt wel een

Mexicaanse tiener die zich stoer voelt met ́ Hello, my friend´. :')

Onnodige reactie.

Je kunt toch zeker wel Engels lezen?

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665342 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:15 schreef Neuralnet het  volgende:
Het zijn de pedo's die alles wat kinderen zeggen interpreteren als "neuk me" en net zoals ze

tegenover normale volwassenen niet voor rede vatbaar zijn, zijn ze dat tegen kinderen die

zich niet kunnen verweren al helemaal niet.

Inderdaad, kinderen zijn over het algemeen heel vrij bij mij, ik krijg regelmatig te horen van vriendinnetjes

van mijn dochters dat ze mij als mama willen, zelfs een vriendje van mijn jongste die later met me wil

trouwen.
Nog nooit heb ik dat geïnterpreteerd als dat ze seks met me willen.

Ik denk dat het dus veelal een geval is van wat ze willen horen inplaats van wat een kind daadwerkelijk

zegt.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665343 [PM] [Profiel]  

En nee LBK, dat komt nooit voor omdat ik sowieso weinig in aanraking (hihi)  kom met kinderen. Wel is er
nu b.v. een nichtje van 16 op mij verliefd. Dan ga je wel denken, ze heeft alle vormen, máár ze is 1)  te jong

en 2) familie. Was ik echter niet bewust van deze twee gegevens en ik kwam haar tegen dan was ik wrs

zo op haar gesprongen. Dát is waar het mij omgaat... die eer lijkheid jegens mezelf, het doorbreken van

taboes.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665347 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:09 schreef snakelady het volgende:

[..]

Als je echt om kinderen zou geven dan zou je je beseffen dat een kinderlichaam niet

gemaakt is voor  penetratie

Dit is een veelgehoord argument en krijg er de kriebels van. Jij als moeder, praat jij wel eens met andere

ouders of dit onderwerp en komt dit argument vaker ten tafel?

En vanaf wanneer is het lichaam wel gereed, de eerste menstruatie want dan kan ze zwanger worden?

quote:

en dat een kind selfs zijn of haar lichaam behoort te ontdekken voor ze het gaat delen met

een ander.

Je hebt het nu over die 7 jarige?



quote:

Liefde en seks staat los van elkaar, ik kan enorm veel van een kind houden zonder er  ook

maar seksuele gevoelens bij te krijgen, knuffelen met een kind is heerlijk, maar dat staat los

van seks, ook voor een kind.

Bekijk je het nu niet te veel vanuit je moederhart die kijkt naar haar eigen kinderen in deze discussie? Voor
de zekerheid, niks mis mee.

Sowieso moet je wel beseffen dat sex voor mannen over het algemeen heel anders is of was als voor

vrouwen

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/1/50# 135665348 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:18 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kan het gewoon in het Nederlands, of voel je je stoer met je Engels. :') Je lijkt wel een

Mexicaanse tiener die zich stoer voelt met ́ Hello, my friend´. :')

Well, even if I look like a tough teenager, don't take it as proof that I want to have sex with you.

And the only reason I reply in English is that my Dutch isn't good enough yet so if I were to translate all my
replies into Dutch, the topic would already be closed before I could answer one post.
Still learning dutch!

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/1/50 #135665366 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:19 schreef Drxx het volgende:

[..]

Onnodige reactie.

Je kunt toch zeker wel Engels lezen?

Te veel moeite. Ik post toch ook niet in het Russisch hier. Een enorme lap tekst en dan in een vreemde

taal. Alleen om stoer  te doen. :')

Ja tozje garavar iet po roeskiiej. :D Pazjalsta.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665369 [PM] [Profiel]  

Oh, en whiskers, ik kan natuurlijk niet generaliseren omdat er altijd uitzonder ingen zijn, maar over  het

algemeen (iig wanneer ze bekend zijn met de zwakte vd man) hoeft seks geen issue te zijn... mits ze zich

niet laat remmen door conventies (''slet, hoer, etc!!)

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665379 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:19 schreef Drxx het volgende:

Je kunt toch zeker wel Engels lezen?

LBK heeft een hekel aan alles wat Angelsaksisch is.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/1/50 #135665391 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:19 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Well, even if I look like a tough teenager, don't take it as proof that I want to have sex with

you.

And the only reason I reply in English is that my Dutch isn't good enough yet so if I were to

translate all my replies into Dutch, the topic would already be closed before I could answer
one post.

Oké, sorry, maar je verstaat wel Nederlands? Ik vind het lastig om Engels te schrijven.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM



Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/1/50# 135665402 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:22 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Oké, sorry, maar je verstaat wel Nederlands? Ik vind het lastig om Engels te schr ijven.

Yes, I can read Dutch :)
Still learning dutch!

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/1/50 #135665410 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:22 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

LBK heeft een hekel aan alles wat Angelsaksisch is.

Dat speelt ook erg mee, al toen ik tiener was wilde ik de V.S. vernietigen, mijn grote droom. *O*

Nu gaan de Chinezen dit voor mij doen. Ik ben China dan eeuwig dankbaar. O+
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665 416 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef snakelady het volgende:

Ik zou hier nog graag een reactie op willen zien. ;)

[..]

Het is vooral onzin dat je beweerd dat een 7 jarige die om seks vraagt, dat al eerder heeft gehad.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/1/50#135665418 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef snakelady het volgende:

Ik zou hier nog graag een reactie op willen zien. ;)

[..]

Heb ik al gegeven. Weliswaar op de originele post van LinkseBoomknuffelaar (in het vorige deel)..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665420 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:24 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

Dat speelt ook erg mee, al toen ik tiener was wilde ik de V.S. vernietigen, mijn grote droom.

Nu gaan de Chinezen dit voor  mij doen. Ik ben China dan eeuwig dankbaar.

Ah, het kapitalistische -alles wat groen is vernietigende-  China, waar  ze baby's in containers dumpen en/of

verkopen aan Nederlandse pedofielen nadat ze een puppy en kitten op de grill hebben gelegd *O* _O_

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665422 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:24 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Dat speelt ook erg mee, al toen ik tiener was wilde ik de V.S. vernietigen, mijn grote droom.
*O*

Nu gaan de Chinezen dit voor  mij doen. Ik ben China dan eeuwig dankbaar. O+

Niks mis met het willen vernietigen van de VS, maar het topic gaat over seks met minder jar igen en men

hoopt nog antwoorden te mogen krijgen van jou ;)

niels0 [-] niels0 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665423 [PM] [Profiel]  



Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen dat je als volwassene seks wilt met een minderjarige omdat ze

mentaal nog zo onvolwassen zijn. Toegegeven, ik doe het wel met meiden die 15 jaar jonger zijn maar die

zijn wel volwassen en meiden van 22 heb ik al moeite mee omdat ik ze te jong vind.
Ladies & gentlemen, we're floating in space.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665 433 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

It's hard to hold this against you since you're most likely the victim of a malicious mental

disorder. You probably didn't even realise that you instigated the conversation with the girl,

inserting comments about sex and peaking her interest in the subject without going into the
details of how it's done. A 7 year old wants closeness and affection from adults, which

means that if an adult has explained to her that she can get that kind of closeness and

affection through sex, the child will believe this to be true... because it doesn't understand

the subject to it's full effect.

If you really want to be good to children, offer them your kindness and affection through

hugs and understanding conversations, there is no need to go through with intercourse since

the child doesn't even understand what it is... all it wants is the affection, which can be given

without the act of sex.

Je begint je post met een ad hominem en dan verwacht je een inhoudelijk antwoord terug ?

Suck a dick.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665434 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:25 schreef niels0 het volgende:

Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen dat je als volwassene seks wilt met een minderjarige

omdat ze mentaal nog zo onvolwassen zijn. Toegegeven, ik doe het wel met meiden die 15

jaar jonger zijn maar die zijn wel volwassen en meiden van 22 heb ik al moeite mee omdat ik
ze te jong vind.

Je acties sieren je :)

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665440 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

En vanaf wanneer is het lichaam wel gereed, de eerste menstruatie want dan kan ze

zwanger worden?

Als het lichamelijk EN geestelijk gereed is. De precieze leeftijd verschilt per persoon en om schade te

voorkomen, is er een grensleeftijd nodig waarop seks in de meeste gevallen geen schade oplevert. Wat

mij betreft ligt die grens op 18. De volwassen leeftijd waarop mensen ook de consequenties van hun wil op
het moment kunnen inschatten op lange termijn.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665446 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:25 schreef Drxx het volgende:

Niks mis met het willen vernietigen van de VS

Dood aan miljoenen kinderen _O_ _O_

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/1/50# 135665452 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:26 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Je begint je post met een ad hominem en dan verwacht je een inhoudelijk antwoord terug ?

Suck a dick.

I don't think I actually asked for a reply in that post. It was phrased as a statement.

As for sucking a dick, I've never tried it but maybe I should. Is it good?
Still learning dutch!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/1/50#135665456 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



Maak dat de kat wijs!!

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:20 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Te veel moeite. Ik post toch ook niet in het Russisch hier . Een enorme lap tekst en dan in

een vreemde taal. Alleen om stoer te doen. :')

Ja tozje garavariet po roeskiiej. :D Pazjalsta.

Zegt wie?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665468 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:27 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Dood aan miljoenen kinderen _O_ _O_

Want "de VS vernietigen" staat uiteraard gelijk aan de gehele bevolking uitroeien, toch?

Och arme, het moet zo moeilijk zijn om jou te zijn ;(

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665471 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:27 schreef Jormungandr het volgende:

I don't think I actually asked for a reply in that post. It was phrased as a statement.

As for sucking a dick, I've never  tried it but maybe I should. Is it good?

Oh, we're ment to ask for a reply in every post? _O-

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665486 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 02:28 schreef Drxx het volgende:

Want "de VS vernietigen" staat uiteraard gelijk aan de gehele bevolking uitroeien, toch?

Och arme, het moet zo moeilijk zijn om jou te zijn

Vernietigen heeft wel zo zijn connotaties, ja. Maar jij hebt het natuurlijk over  Amerika als politiek ding dat

stuk gemaakt moet worden (met als het kan zo min mogelijk (in)directe slachtoffers) Ô^

UltraBrain [-] UltraBrain - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/1/50#135 665488 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:25 schreef niels0 het volgende:

Toegegeven, ik doe het wel met meiden die 15 jaar zijn

Zozo.. jij durft!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665489 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Ik wacht nog steeds op het feitenmateriaal waaruit blijkt dat kinderen die geen seks met pedofielen

hebben, daar ongelukkig van worden.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/1/50#135665490 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:27 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Als het lichamelijk EN geestelijk gereed is. De precieze leeftijd verschilt per  persoon en om
schade te voorkomen, is er  een grensleeftijd nodig waarop seks in de meeste gevallen geen

schade oplevert. Wat mij betreft ligt die grens op 18. De volwassen leeftijd waarop mensen

ook de consequenties van hun wil op het moment kunnen inschatten op lange termijn.

Hoeveel mensen zijn werkelijk volwassen als ze 18 zijn??

Wat mij betreft mogen pubers best seks hebben: met elkaar. NIET met een volwassene..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665492 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:19 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dit is een veelgehoord argument en krijg er  de kr iebels van. Jij als moeder, praat jij wel eens

met andere ouders of dit onderwerp en komt dit argument vaker ten tafel?

En vanaf wanneer is het lichaam wel gereed, de eerste menstruatie want dan kan ze

zwanger worden?

[..]

Ja, ik heb het hier ook over met andere moeders, ook met ervaringsdeskundigen en met een goede

vriendin die in de kinderopvang werkt en wel eens met dit onderwerp te maken krijgt.

Een persoon is er aan toe wanneer  het lichamelijk volwassen kenmerken v ertoont maar bovenal wanneer
het geestelijk volwassen genoeg is om volwassen keuzes te maken.

quote:

Je hebt het nu over die 7 jarige?

[..]

Ja.

quote:

Bekijk je het nu niet te veel vanuit je moederhart die kijkt naar  haar eigen kinderen in deze

discussie? Voor de zekerheid, niks mis mee.

Sowieso moet je wel beseffen dat sex voor mannen over  het algemeen heel anders is of
was als voor vrouwen

Ik kijk in het algemeen naar  kinderen maar natuurlijk ook met mijn moederhart.

Mijn kinderen zien mij regelmatig naakt, ze zien ook hun vader naakt, ze zijn dus niet onbekend met een

naakt mens, maar nog nooit heb ik ze kunnen betrappen op seksuele gevoelens, alleen interesse in het

lichaam.

Waarom heeft papa een piemel en wij niet? Waarom zijn jouw borsten zo groot en de mijne zo klein? Hoe
worden kinderen geboren?

En dat leg ik ook gewoon allemaal uit zoals het is, ik heb ze dus ook gewoon seksuele voorlichting

gegeven, ze weten wat seks is ( ze zijn 5 en 8 jaar).

Ik heb ze geleerd dat er  niks mis is met jezelf betasten, alleen dat het wel zo netjes is om dat op je

kamertje te doen inplaats van op de kringver jaardag van tante Thea.
En zelfs dan geven ze nooit aan seksuele gevoelens te hebben.

Nu heb ik nooit seksuele gevoelens gehad jegens kinderen dus ik kan me ook niet voorstellen hoe dat is,

het lijkt me heel vervelend maar nogmaals, een kind gaat altijjd voor en om de kans op een Trauma te

vermijden moet je dus nooit iets met die gevoelens doen.

[ Bericht 0% gewijzigd door snakelady op 19-01-2014 02:49:47 ]
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665494 [PM] [Profiel]  

Ah, we gaan 'gelukkig' en 'ongelukkig' feitelijk weergeven nu. Dolle boel hier *O*

niels0 [-] niels0 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665495 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef UltraBrain het volgende:

[..]

Zozo.. jij durft!

Rotzak, beetje m'n post aanpassen. :P
Ladies & gentlemen, we're floating in space.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665499 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef LelijKnap het volgende:

[..]



Vernietigen heeft wel zo zijn connotaties, ja. Maar jij hebt het natuurlijk over Amerika als

politiek ding dat stuk gemaakt moet worden (met als het kan zo min mogelijk (in)directe

slachtoffers)  ̂ O^

Ik vermoed sarcasme, maar inderdaad :Y Je hebt het in ieder geval door Ô^

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/1/50# 135665500 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:28 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Oh, we're ment to ask for a reply in every post? _O-

No, not really... but he said I was looking for a reply when I wasn't. I more or less just wanted my

concerns to be noted by LBK.
Still learning dutch!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/1/50#135665504 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Neuralnet het  volgende:

Ik wacht nog steeds op het feitenmateriaal waaruit blijkt dat kinderen die geen seks met

pedofielen hebben, daar ongelukkig van worden.

Ik denk inderdaad niet dat ze ongelukkig worden van GEEN seks met pedoseksuelen.. Gelukkig maar..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665512 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef snakelady het volgende:

inplaats van op de kringverjaardag van tante Thea.

;(

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665513 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:24 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Het is vooral onzin dat je beweerd dat een 7 jarige die om seks vraagt, dat al eerder heeft

gehad.

Er eerder mee in aanraking is geweest, dus iemand moet dat kind al verteld hebben wat seks is, een kind
van 7 weet normaliter niet wat seks is.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665520 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:32 schreef snakelady het volgende:

[..]

Er  eerder mee in aanraking is geweest, dus iemand moet dat kind al verteld hebben wat
seks is, een kind van 7 weet normaliter niet wat seks is.

Dat doen ze kennelijk met lichaamstaal, vorig topic wel gelezen? o|O

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665527 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:31 schreef Drxx het volgende:

Ik vermoed sarcasme, maar  inderdaad Je hebt het in ieder  geval door

Uiteraard sarcasme, daar het tamelijk slechts doordacht is.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/1/50#135665 533 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:32 schreef snakelady het volgende:

[..]



Er eerder mee in aanraking is geweest, dus iemand moet dat kind al verteld hebben wat

seks is, een kind van 7 weet normaliter niet wat seks is.

Misschien ga je niet goed mee met de jeugd van nu, maar kids van 7 a 8 weten al heel goed met het

internet om te gaan.

En die zoeken ook naar porno. Ik weet uit ervaring dat bepaalde mensen dit een verkeerde ontwikkeling

vinden, maar het is wat het is.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/1/50#135665535 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Neuralnet het  volgende:

Ik wacht nog steeds op het feitenmateriaal waaruit blijkt dat kinderen die geen seks met

pedofielen hebben, daar ongelukkig van worden.

Ik dus ook!
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."
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snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665539 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Hoeveel mensen zijn werkelijk volwassen als ze 18 zijn??

Wat mij betreft mogen pubers best seks hebben: met elkaar. NIET met een volwassene..

Juist, mee eens!
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665541 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:33 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Uiteraard sarcasme, daar het tamelijk slechts doordacht is.

Och, maakt niets uit. Zolang men maar aan de kinderen denkt. Doe jij wel toch? *O*

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665545 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:27 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Als het lichamelijk EN geestelijk gereed is. De precieze leeftijd verschilt per  persoon en om

schade te voorkomen, is er  een grensleeftijd nodig waarop seks in de meeste gevallen geen

schade oplevert. Wat mij betreft ligt die grens op 18. De volwassen leeftijd waarop mensen

ook de consequenties van hun wil op het moment kunnen inschatten op lange termijn.

Maar we "accepteren" het wel als twee dertienjarigen sex met elkaar hebben maar niet als 1 van de 22+

is, terwijl de kans aanwezig is dat die 22 jarige een stuk wijzer is dan die 13 jarige sexgenoot en de gehele
omgang een stuk verstandiger gaat.

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665549 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Hoeveel mensen zijn werkelijk volwassen als ze 18 zijn??

Wat mij betreft mogen pubers best seks hebben: met elkaar. NIET met een volwassene..

Het gaat erom dat het een leeftijd is waarvan over het algemeen gezegd kan worden dat seksuele

contacten geen trauma's meer zullen opleveren. De grens moet ergens gelegd worden. Dat pubers van

dezelfde leeftijd experimenteren, valt buiten het onderwerp pedofilie.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

UltraBrain [-] UltraBrain - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/2/50#135 665550 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Herkauwer

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 02:34 schreef Drxx het volgende:

[..]

Zolang men maar aan de kinderen denkt. Doe jij wel toch? *O*

Constant.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 554 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:34 schreef snakelady het volgende:



[..]

Juist, mee eens!

Waarom wel met elkaar  maar niet met een volwassenen ?

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665557 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:31 schreef Jormungandr het volgende:

No, not really... but he said I was looking for  a reply when I wasn't. I more or less just
wanted my concerns to be noted by LBK.

Insulting = asking for  a reply. Basic knownledge of the human mind would have made that clear enough.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665559 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:34 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Misschien ga je niet goed mee met de jeugd van nu, maar  kids van 7 a 8 weten al heel goed

met het internet om te gaan.

En die zoeken ook naar porno. Ik weet uit ervar ing dat bepaalde mensen dit een verkeerde

ontwikkeling vinden, maar het is wat het is.

Dat weet ik heel goed, vandaar dat er hier ook een beveiliging op zit zodat ze niet op sites kunnen die
ongeschikt zijn voor  hun en kan ik in de geschiedenis kijken wat ze hebben bekeken op het internet.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 563 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:36 schreef snakelady het volgende:

[..]

Dat weet ik heel goed, vandaar dat er hier ook een beveiliging op zit zodat ze niet op sites
kunnen die ongeschikt zijn voor hun en kan ik in de geschiedenis kijken wat ze hebben

bekeken op het internet.

Dus dat toont aan dat kinderen steeds vroeger  interesse kr ijgen in seks.

Nee, die redenering is eigenlijk fout. Kinderen hebben altijd al interesse gehad in seks, het is namelijk een
menselijk iets.

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665564 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 02:34 schreef Drxx het volgende:

Och, maakt niets uit. Zolang men maar aan de kinderen denkt. Doe jij wel toch?

Meh, ik weet niet of ik een meer hekel heb aan kinderen of meer medelijden. Maar goed... ander

onderwerp.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665570 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Maar we "accepteren" het wel als twee dertienjarigen sex met elkaar hebben maar niet als 1

van de 22+ is, terwijl de kans aanwezig is dat die 22 jarige een stuk wijzer is dan die 13

jarige sexgenoot en de gehele omgang een stuk verstandiger gaat.

Dat vind je oprecht vreemd?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665571 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef theunderdog het volgende:

[..]



Waarom wel met elkaar maar niet met een volwassenen ?

Omdat zoals ik al eerder schreef het een ongelijke "strijd" is, een volwasen persoon is beter in staat om

een minderjar ige te manipuleren en bovendien is het moeilijker voor een kind om nee te zeggen tegen een

volwassen persoon dan tegen een leeftijdsgenootje.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665576 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef UltraBrain het volgende:

[..]

Constant.

Aan de kinderen denken, niet over kinderen denken.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:36 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Meh, ik weet niet of ik een meer hekel heb aan kinderen of meer medelijden. Maar goed...

ander onderwerp.

Ander  onderwerp dan kinderen? Dit topic gaat over  kinderen -O-

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665577 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Maar we "accepteren" het wel als twee dertienjarigen sex met elkaar hebben maar niet als 1
van de 22+ is, terwijl de kans aanwezig is dat die 22 jarige een stuk wijzer is dan die 13

jarige sexgenoot en de gehele omgang een stuk verstandiger gaat.

Wijzer? De kans dat die 22-jarige zijn (fysieke) overmacht en grotere mentale kracht heeft misbruikt om de

13-jarige tot iets te brengen wat ze, al is het achteraf, nooit echt gewild heeft, is vele malen groter.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

FL_Freak [-] FL_Freak - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665579 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

PSV Mja in welke context praten we nou? Ik bedoel als iemand die 18 is (meerderjarig) iemand van 17 neukt

(minderjarig)  dan is dat toch geen probleem _O-

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665581 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Het gaat erom dat het een leeftijd is waarvan over het algemeen gezegd kan worden dat

seksuele contacten geen trauma's meer zullen opleveren. De grens moet ergens gelegd
worden. Dat pubers van dezelfde leeftijd experimenteren, valt buiten het onderwerp

pedofilie.

Tsja, ik heb me eerlijk gezegd ook niet aan mijn eigen stelregel gehouden.. Maar toch ben ik van mening

dat die het verstandigst is..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665582 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:36 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Dus dat toont aan dat kinderen steeds vroeger interesse krijgen in seks.

Nee, die redenering is eigenlijk fout. Kinderen hebben altijd al interesse gehad in seks, het is
namelijk een menselijk iets.

Maar interesse hebben in seks en weten wat seks echt betekend is een heel groot verschil,



"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 588 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:37 schreef snakelady het volgende:

[..]

Omdat zoals ik al eerder schreef het een ongelijke "str ijd" is, een volwasen persoon is beter
in staat om een minderjarige te manipuleren en bovendien is het moeilijker voor een kind om

nee te zeggen tegen een volwassen persoon dan tegen een leeftijdsgenootje.

1: Een leeftijdsgenootje kan zo,n iemand ook per fect manipuleren.

2: Ik kon vroeger als kind juist makkelijk nee zeggen tegen volwassen mensen. Bij mijn leeftijdsgenootjes

had ik altijd het gevoel dat ik erbij moest horen.

Dus, waar  baseer jij je beweringen op ?

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665589 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:37 schreef Drxx het volgende:

Ander onderwerp dan kinderen? Dit topic gaat over kinderen

Over kinderen neuken, niet over wat ik überhaupt van kinderen vindt.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/2/50# 135665593 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:35 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Insulting = asking for a reply. Basic knownledge of the human mind would have made that

clear enough.

I wasn't trying to be insulting, his behaviour indicates a mental disorder. Thinking that a 7 year old wants to

have sex with you isn't really normal and while the child might have asked him for  sex it's highly likely that
he manipulated the child into thinking sex was something it wanted without even knowing he was doing

that. I don't even think he's doing it out of malice, I think he genuinely believes he's being good to children

and it would be good for them to have sex with him... which again, would indicate some kind of mental

disability. Now, can we get back on topic and not nit-pick about if I was asking a question or  not, since it
has no relevance to anything we're trying to discuss.
Still learning dutch!

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665596 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:38 schreef FL_Freak het volgende:

Mja in welke context praten we nou? Ik bedoel als iemand die 18 is (meerder jarig) iemand

van 17 neukt (minderjarig)  dan is dat toch geen probleem _O-

Nee natuurlijk niet, het gaat hier om een duidelijk verschil in leeftijd, van mijn part pak je er de regel van "

leeftijd gedeeld door  twee, plus zeven" er bij. :)
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/2/50#135 665604 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef snakelady het volgende:
Ik zou hier nog graag een reactie op willen zien. ;)

[..]

Een kind kan best misschien best ergens een soort van erotische gevoelens hebben, dieren hebben dit

ook al als ze jong zijn!
Maar als volwassen wezen denk je er toch niet aan om ....nu ja?

Dat is ziek!

Dat is gewoonweg iets, erotisch? Vaag iets voelen maar niet snappen wat het is, bij kinderen, dat hoort bij

menselijk zijn, toch?

Ik denk eerder dat pedofielen iets missen in hun geestelijke vermogens om normaal contact te kunnen

hebben met volwassen gelijken.



Dat ze hierdoor misschien vanuit een vreemd vaag iets in zichzelf zich gaan r ichten op de verkeerde

personen.

Net zoals verkrachters, ze verspringen hun gevoelens naar de verkeerde richting, het is niet normaal!

Het is een psychische afwijking klaar!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

LelijKnap [+] LelijKnap  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665606 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:40 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

I wasn't trying to be insulting, his behaviour indicates a mental disorder. Thinking that a 7

year old wants to have sex with you isn't really normal and while the child might have asked
him for  sex it's highly likely that he manipulated the child into thinking sex was something it

wanted without even knowing he was doing that. I don't even think he's doing it out of malice,

I think he genuinely believes he's being good to children and it would be good for them to

have sex with him... which again, would indicate some kind of mental disability. Now, can we
get back on topic and not nit-pick about if I was asking a question or not, since it has no

relevance to anything we're trying to discuss.

Dunne lijn tussen 'insulten' en 'een diagnose stellen'. Ligt maar aan de intentie. De manier waarop je het

formuleerde leek eerder denken aan het eerste. Maar goed, het is verder niet relevant indd.

BozeHaas [-] BozeHaas - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 608 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 02:18 schreef GZ1000 het  volgende:

Seks :')

Ik ha at de mensheid, ben ik nu een racist?

Mortaxx [-] Mortaxx  (Moderator) -  http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/5 0#135665612 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

KLB Hooligan Zolang minderjarig ouder dan 14 is toch niets mis mee?
Op zondag 22 september 2013 15:23 s chreef CristinaYang het volgende:

"Hij valt niet meer onder knap, hij is gewoon mooi. Zo mooi dat hij bijna niet hetero kán zijn."

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665615 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:37 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Dat vind je oprecht vreemd?

Nee maar om een andere reden.

Wil er wel een punt mee maken

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/2/50# 135665617 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:39 schreef theunderdog het volgende:

[..]

1: Een leeftijdsgenootje kan zo,n iemand ook perfect manipuleren.

2: Ik kon vroeger  als kind juist makkelijk nee zeggen tegen volwassen mensen. Bij mijn

leeftijdsgenootjes had ik altijd het gevoel dat ik erbij moest horen.

Dus, waar baseer jij je beweringen op ?

Just because you were able to tell your mom you didn't want to play outside, doesn't mean you would be

able to withstand several weeks/months/years of brainwashing and/or manipulation from an adult into
believing abnormal sex was something you wanted. Adults might not even be able to withstand something

like that but they stand a better chance than minors, which is why we attempt to protect our children from

something like that with laws.
Still learning dutch!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665624 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:39 schreef theunderdog het volgende:

[..]



1: Een leeftijdsgenootje kan zo,n iemand ook perfect manipuleren.

2: Ik kon vroeger  als kind juist makkelijk nee zeggen tegen volwassen mensen. Bij mijn
leeftijdsgenootjes had ik altijd het gevoel dat ik erbij moest horen.

Dus, waar baseer jij je beweringen op ?

1: Ja, maar  dat betekent niet dat we pedofielen legaal de kans moeten geven dat ook te kunnen doen.

Wie verkeerde dingen doet, verdient straf.

2: Ja, je kon nee zeggen en weet je waarom? Omdat normale volwassenen kinderen respecteren. De

pedofielen die ik hier vannacht heb zien posten, verdenk ik ervan dat ze zo'n "nee" zouden interpreteren als

"ja".
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 630 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:43 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Just because you were able to tell your mom you didn't want to play outside, doesn't mean

you would be able to withstand several weeks/months/years of brainwashing and/or

manipulation from an adult into believing abnormal sex was something you wanted. Adults
might not even be able to withstand something like that but they stand a better chance than

minors, which is why we attempt to protect our children from something like that with laws.

Ik zou het van zulke hersenspoelingen ook niet kunnen winnen als leeftijdsgenootjes dat bij mij doen.

Dus wat is je punt ? Dat misbruik/hersenspoeling fout is? uiteraard ! .

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/2/50#135665631 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:39 schreef theunderdog het volgende:

[..]

1: Een leeftijdsgenootje kan zo,n iemand ook perfect manipuleren.

2: Ik kon vroeger  als kind juist makkelijk nee zeggen tegen volwassen mensen. Bij mijn

leeftijdsgenootjes had ik altijd het gevoel dat ik erbij moest horen.

Dus, waar baseer jij je beweringen op ?

Het kans wel, maar  de kans is aanzienelijk kleiner, kinderen kijken vaak niet tegen leeftijdsgenoten op, zien

een leeftijdgenoot als een gelijke en zal dus minder vatbaar zijn voor manipulatie.

Dan was jij op zich best een vreemd kind, niet lullig bedoeld aangezien het toch is aangetoont dat kinderen

moeilijker nee zeggen tegen een persoon met overwicht dan tegen een leeftijdsgenoot.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665635 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:42 schreef Mortaxx het volgende:

Zolang minderjarig ouder dan 14 is toch niets mis mee?

Nou vooruit: waarom vind jij, dat jij seks mag hebben met een 15-jarige?

Ervan uitgaande dat jij boven de 24 bent of zo, want ik ken jou niet en weet dus niet hoe oud je echt bent.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/2/50 #135665638 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:16 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

It's hard to hold this against you since you're most likely the victim of a malicious mental

disorder. You probably didn't even realise that you instigated the conversation with the girl,

inserting comments about sex and peaking her interest in the subject without going into the

details of how it's done. A 7 year old wants closeness and affection from adults, which

means that if an adult has explained to her that she can get that kind of closeness and



affection through sex, the child will believe this to be true... because it doesn't understand

the subject to it's full effect.

If you really want to be good to children, offer them your kindness and affection through
hugs and understanding conversations, there is no need to go through with intercourse since

the child doesn't even understand what it is... all it wants is the affection, which can be given

without the act of sex.

Well, I will not have sex anyhow, since it is against all laws of any country on this planet. So do not worry.

:{

Ofcourse I´ll hug her  and talk to her and most important listen to her. Affection is the most important in
human life. It may save the planet.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/2/50#135665642 [PM] [Profiel]  

Homo's hebben ook bijna allemaal zoniet allemaal pedofiele gevoelens.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665644 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:37 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Wijzer? De kans dat die 22-jarige zijn ( fysieke)  overmacht en grotere mentale kracht heeft

misbruikt om de 13-jarige tot iets te brengen wat ze, al is het achteraf, nooit echt gewild

heeft, is vele malen groter.

Vaak wel inderdaad. Hoewel ik het argument van die fysieke overmacht wel een beetje vreemd vind. Ik ga

even uit van (let op de aanhalingstekens) "liefdesrelatie" waarbij fysiek geen rol speelt?

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 646 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:44 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

1: Ja, maar dat betekent niet dat we pedofielen legaal de kans moeten geven dat ook te

kunnen doen. Wie verkeerde dingen doet, verdient straf .

2: Ja, je kon nee zeggen en weet je waarom? Omdat normale volwassenen kinderen

respecteren. De pedofielen die ik hier vannacht heb zien posten, verdenk ik ervan dat ze zo'n

"nee" zouden interpreteren als " ja".

1: Uiteraard, maar  dat veranderd niet als je pedofilie legaal maakt.

2: Pedofielen die jij vannacht heb zien posten ?

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/2/50# 135665650 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:45 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Ik zou het van zulke hersenspoelingen ook niet kunnen winnen als leeftijdsgenootjes dat bij

mij doen.

Dus wat is je punt ? Dat misbruik/hersenspoeling fout is? uiteraard ! .

The point is that as an adult you're experienced and knowledgeable enough to be able to better

understand when someone is manipulating you into doing something you don't want to do. Children lack
that experience, knowledge, which is why we attempt to protect them with laws.
Still learning dutch!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665651 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Well, I will not have sex anyhow, since it is against all laws of any country on this
planet .



In Saudi-Arabië niet hoor.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665653 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:36 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Dus dat toont aan dat kinderen steeds vroeger interesse krijgen in seks.

Nee, die redenering is eigenlijk fout. Kinderen hebben altijd al interesse gehad in seks, het is

namelijk een menselijk iets.

Ik had dat niet hoor . Was gewoon een naïef vrolijk kind.. Maar dan zijn er ineens vr iendinnen die meer

lijken te weten omdat ze seksuele voor lichting hebben gehad thuis, en je wil niet de enige
"domme/oningelichte" zijn. Desalniettemin heb ik als kind NOOIT de behoefte gehad het dan ook maar in

de praktijk uit te willen proberen,, Was een ver  van mij bed show (no pun intended) en ik was "blij" dat ik

wist hoe eea zat, maar  dat was het dan ook wel..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 665 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:45 schreef snakelady het volgende:

[..]

Het kans wel, maar de kans is aanzienelijk kleiner, kinderen kijken vaak niet tegen

leeftijdsgenoten op, zien een leeft ijdgenoot als een gelijke en zal dus minder vatbaar

zijn voor manipulatie.

Dan was jij op zich best een vreemd kind, niet lullig bedoeld aangezien het toch is

aangetoont dat kinderen moeilijker nee zeggen tegen een persoon met overwicht dan tegen

een leeftijdsgenoot.

1: Kom op, dit doe je opzettelijk. Jij bent intelligenter dan dit, of bestaat pesten ook niet ?

2: Ah, leeftijdsgenootjes kunnen geen overwicht hebben ?

Maar wel een leuke ad hominem verder.

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/2/50#135 665667 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:45 schreef snakelady het volgende:

[..]

Het kans wel, maar de kans is aanzienelijk kleiner, kinderen kijken vaak niet tegen

leeftijdsgenoten op, zien een leeftijdgenoot als een gelijke en zal dus minder vatbaar zijn voor

manipulatie.

Dan was jij op zich best een vreemd kind, niet lullig bedoeld aangezien het toch is

aangetoont dat kinderen moeilijker nee zeggen tegen een persoon met overwicht dan tegen

een leeftijdsgenoot.

Dat dus.

Het is toch heel anders als iemand seks heeft als 40jarige met iemand van 30.

Dat is veel gelijkwaardiger  dus als een kind met een ander kind, 13 + seks wil hebben, is dit normaler

omdat dit in eigen leeftijdscategorie valt.

Een volwassene moet wijzer  zijn en niet eens denken aan een jongere, dat is sick minded.

Waarom wil je met een kind iets uitvreten?

Kun je je eigen leeftijd niet aan oid, is diegene bang voor afwijzing?

Dan nog het blijft ziek.
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665671 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef Vjenne12345 het volgende:

Homo's hebben ook bijna allemaal zoniet allemaal pedofiele gevoelens.

Grapjas.

Hoewel net wel de vraag door mijn hoofd schoot waarom voor mijn gevoel het aantal pedofielen onder
homoseksuelen groter is dan onder  heteroseksuelen. Iemand?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665672 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:42 schreef Mortaxx het volgende:

Zolang minderjarig ouder dan 14 is toch niets mis mee?

Volgens wie? Jou?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/2/50# 135665674 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef theunderdog het volgende:

[..]

1: Uiteraard, maar dat veranderd niet als je pedofilie legaal maakt.

2: Pedofielen die jij vannacht heb zien posten ?

What changes when you make paedophilia legal is that it makes it easier  for them to manipulate children

into believing they aren't being raped, like I've said before. So charging them with something will because
almost insurmountable because in the eyes of the law they didn't do anything wrong, even if it has scarred

the child for life.
Still learning dutch!

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/2/50#135 665680 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef Vjenne12345 het volgende:

Homo's hebben ook bijna allemaal zoniet allemaal pedofiele gevoelens.

Onzin homofielen zijn niet allemaal pedofielen dat is duidelijk!

Maar er  zijn statisch wel meer homofielen die pedo gevoelens ervaren misschien, dan doorsnee hetero!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/2/50#135665681 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:49 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Grapjas.

Hoewel net wel de vraag door mijn hoofd schoot waarom voor mijn gevoel het aantal

pedofielen onder homoseksuelen groter is dan onder heteroseksuelen. Iemand?

Geen grapjas.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665683 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef Vjenne12345 het volgende:

Homo's hebben ook bijna allemaal zoniet allemaal pedofiele gevoelens.

Doe niet zo raar ..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665 687 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:47 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]



Ik had dat niet hoor. Was gewoon een naïef vrolijk kind.. Maar  dan zijn er ineens vriendinnen

die meer lijken te weten omdat ze seksuele voorlichting hebben gehad thuis, en je wil niet de

enige "domme/oningelichte" zijn. Desalniettemin heb ik als kind NOOIT de behoefte gehad

het dan ook maar in de praktijk uit te willen proberen,, Was een ver van mij bed show (no
pun intended)  en ik was "blij" dat ik wist hoe eea zat, maar dat was het dan ook wel..

Ieder zijn ervar ingen..

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/2/50#135665689 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:47 schreef Drxx het volgende:

[..]

In Saudi-Arabië niet hoor.

Jawel hoor.. Er zijn echter  bizarre uitzonder ingen
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/2/50#135665693 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:50 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Onzin homofielen zijn niet allemaal pedofielen dat is duidelijk!

Maar er zijn statisch wel meer homofielen die pedo gevoelens ervaren misschien, dan

doorsnee hetero!

Dat denk ik wel.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/2/50#135665697 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:51 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Geen grapjas.

Nou wie stelt bewijst. Dus kom maar op

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]
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Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665698 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Vaak wel inderdaad. Hoewel ik het argument van die fysieke overmacht wel een beetje

vreemd vind. Ik ga even uit van (let op de aanhalingstekens) " liefdesrelatie" waarbij fysiek

geen rol speelt?

Het fysieke speelt naar mijn idee altijd een rol. Een 22-jarige man is fysiek vaak groter en sterker en kan

met zijn postuur al heel dwingend overkomen.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665701 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss... Maar nogmaals, geef mij een goede reden waarom je legitiem de kans op een levenslang trauma bij een
kind zou mogen riskeren?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665703 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:50 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Onzin homofielen zijn niet allemaal pedofielen dat is duidelijk!

Maar er zijn statisch wel meer homofielen die pedo gevoelens ervaren misschien, dan

doorsnee hetero!

1. Je bedoelt statistisch

2. Hoe kom je daar bij?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665704 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:51 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Doe niet zo raar..

Mensen die kinderen structureel misbruiken zijn doorgaans ook altijd homo.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665713 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:53 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Mensen die kinderen structureel misbruiken zijn doorgaans ook altijd homo.

Owh? Vertel eens? En vergeet incest niet..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665 716 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:49 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

What changes when you make paedophilia legal is that it makes it easier for  them to

manipulate children into believing they aren't being raped, like I've said before. So charging

them with something will because almost insurmountable because in the eyes of the law they
didn't do anything wrong, even if it has scarred the child for life.



Nogmaals, dat is bij relaties tussen man en vrouw ook zo.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/3/50 #135665718 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:25 schreef Drxx het volgende:

[..]

Niks mis met het willen vernietigen van de VS, maar het topic gaat over seks met

minderjarigen en men hoopt nog antwoorden te mogen krijgen van jou ;)

Volgens mij heb ik iedereen - behalve de slangenmevrouw, maar daar reageer  ik niet meer op -  antwoord

gegeven. Misschien heb ik iets gemist, het topic gaat snel en er  praten hier  ook nog een stel Mexicanen af

en toe tegen me en een Italiaanse toer ist. :@
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665720 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But Laat ik het vriendelijk stellen
Als er ooit één volwassen imbeciel het lef had om aan mijn kind te komen was diegene dood!

Als ik ooit kleinkinderen krijg, en er komt idem een imbeciele pedo aan mijn kleinkind(eren) dan is diegene

ook dood!

Ja dan krijg ik intense moordneigingen sorry hoor?

(maakt alvast zilveren halskettingen met tekst erop als: Don't touch my grandchildren otherwise you will

know granny!)
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665721 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:52 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Het fysieke speelt naar mijn idee altijd een rol. Een 22-jarige man is fysiek vaak groter  en

sterker en kan met zijn postuur al heel dwingend overkomen.

Inderdaad, zelfs een vrouw is fysiek groter/sterker dan een kind en kijkt van bovenaf op een kind neer,

Wat in combinatie met een bepaald gesprek als erg dreigend kan overkomen.
Daarom ga ik ook altijd door  de knieën op gelijke hoogte een gesprek aan met een kind, dan voelen ze

zich minder bedreigd en zijn ze eerlijker in hun reactie.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665722 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:51 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Jawel hoor.. Er zijn echter bizar re uitzonderingen

Saudi-Arabie voert de Sharia, d.w.z geen seks voor het huwelijk. En vooralsnog is er geen minimumleeftijd

om te mogen trouwen.

Het komt er waarschijnlijk aan, maar is, naar mijn weten, nog niet doorgevoerd. Weet jij iets dat ik niet
weet?

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665 723 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:52 schreef snakelady het volgende:

Maar nogmaals, geef mij een goede reden waarom je legitiem de kans op een levenslang

trauma bij een kind zou mogen riskeren?

Omdat wij het nu ook al doen.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665724 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:52 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]



Het fysieke speelt naar mijn idee altijd een rol. Een 22-jarige man is fysiek vaak groter  en

sterker en kan met zijn postuur al heel dwingend overkomen.

Maakt dat wat uit? Ik heb een piemel dus misschien dat ik het mij daarom niet kan voorstellen maar als

een vrouw hier mij in kan ver lichten dat het fysiek van de man een rol speelt op sexueel vlak in een
liefdesrelatie dan zal ik dat aannemen

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665725 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef theunderdog het volgende:

[..]

1: Uiteraard, maar dat veranderd niet als je pedofilie legaal maakt.

2: Pedofielen die jij vannacht heb zien posten ?

1: Zeker wel. Pedofilie is altijd misbruik. Het leidt altijd tot schade. Er  is altijd een ongelijke

machtsverhouding. Een 13-jarige kan misbruiken. Let op het verschil.

2: Kom op, daar geef ik niet eens antwoord op.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665728 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Neuralnet het  volgende:

Ik wacht nog steeds op het feitenmateriaal waaruit blijkt dat kinderen die geen seks met

pedofielen hebben, daar ongelukkig van worden.

Kinderen die geen seks hebben met pedofielen worden daar ongelukkig van

Gr gr, Martijn
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Jehuty [-] Jehuty - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665729 [PM] [Profiel]  

What is this i dont even

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665730 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:53 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

1. Je bedoelt statistisch

2. Hoe kom je daar bij?

Ja statistisch! Goed van je dat je oplet.
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665732 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:54 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Owh? Ver tel eens? En vergeet incest niet..

Voorbeelden genoeg in de media. Wat wil je nu? Mensen die aan incest doen vinden het geen probleem
om iemand van zelfde geslacht te misbruiken.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665734 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 02:54 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Volgens mij heb ik iedereen - behalve de slangenmevrouw, maar daar reageer ik niet meer
op - antwoord gegeven. Misschien heb ik iets gemist, het topic gaat snel en er praten hier

ook nog een stel Mexicanen af en toe tegen me en een Italiaanse toerist. :@

Waarom niet met mij, dat vraag ik me echt af.



Ik ben netjes geweest, heb je nergens voor iets verschrikkelijks uitgemaakt, toon zelfs begrip voor je

situatie.

Ik ben geen feminist, ik haat mannen niet enz.

Waarom wil je niet meer op mij reageren?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665736 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:55 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ja statistisch! Goed van je dat je oplet.

Nu nog het antwoord op nr 2
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665 737 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:55 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

1: Zeker wel. Pedofilie is altijd misbruik. Het leidt altijd tot schade. Er is altijd een ongelijke

machtsverhouding. Een 13- jarige kan misbruiken. Let op het verschil.

2: Kom op, daar geef ik niet eens antwoord op.

1: Hoezo is het altijd misbruik ?

2: Doe dat dan ook niet.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665739 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:54 schreef zhe-devilll het volgende:

Laat ik het vriendelijk stellen
Als er ooit één volwassen imbeciel het lef had om aan mijn kind te komen was diegene

dood!

Als ik ooit kleinkinderen kr ijg, en er komt idem een imbeciele pedo aan mijn kleinkind(eren)

dan is diegene ook dood!

Ja dan krijg ik intense moordneigingen sorry hoor?

(maakt alvast zilveren halskettingen met tekst erop als: Don't touch my grandchildren

otherwise you will know granny!)

Waarom zeg je sorry hoor? Wat wil je bewijzen met je agressieve gedrag?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665742 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:56 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Voorbeelden genoeg in de media. Wat wil je nu? Mensen die aan incest doen vinden het
geen probleem om iemand van zelfde geslacht te misbruiken.

Voorbeelden genoeg in de media inderdaad. Van HETROSEKSUELE pedofilie of incest.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665743 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:55 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Omdat wij het nu ook al doen.

En dus omdat het al gebeurd moet het goedgekeurd worden?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665744 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



Yeah,But,No,But,Yeah,But

Als ik bij de pliesie was hé, zo een tegen de paal aanrammen en hoe
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665749 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:46 schreef Vjenne12345 het volgende:

Homo's hebben ook bijna allemaal zoniet allemaal pedofiele gevoelens.

Gast :') .....!!!!
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665752 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:57 schreef zhe-devilll het volgende:
[ ]

Als ik bij de pliesie was hé, zo een tegen de paal aanrammen en hoe

Vervolgens ver lies jij je baan, en krijgt hij een schadevergoeding nota bene betaald door belastinggeld.

Het is te oneerlijk :N

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665 754 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:57 schreef snakelady het volgende:

[..]

En dus omdat het al gebeurd moet het goedgekeurd worden?

Nee, ik vind dat een "seksuele" pedofielen relatie moet kunnen zolang het uit vr ije wil is.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/3/50 #135665755 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  

Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:30 schreef Neuralnet het  volgende:

Ik wacht nog steeds op het feitenmateriaal waaruit blijkt dat kinderen die geen seks met

pedofielen hebben, daar ongelukkig van worden.

Kinderen willen seks meestal, niet allemaal, maar veel wel. En ze worden er  gelukkig van. Gewoon logisch

nadenken. Seks is fijn, ondanks dat Gristenen denken dat het verschr ikkelijk is.

Nee, ik heb geen wetenschappelijk bewijs zo voorhanden.
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665758 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:57 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Voorbeelden genoeg in de media inderdaad. Van HETROSEKSUELE pedofilie of incest.

Ja dus? Ik zeg dat homos doorgaans pedofiele gevoelens hebben.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665759 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:57 schreef zhe-devilll het volgende:
[ ]

Als ik bij de pliesie was hé, zo een tegen de paal aanrammen en hoe

Laten we eens onderscheid maken tussen pedofilie en pedoseksualiteit. En laten we er eens voor zorgen

dat mensen met pedofiele gevoelens gewoon in therapie kunnen. Heksenjachten helpen niet.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665762 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef theunderdog het volgende:



[..]

Nee, ik vind dat een "seksuele" pedofielen relatie moet kunnen zolang het uit vrije wil is.

Nee. Want dat is het niet.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665766 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:56 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Waarom zeg je sorry hoor? Wat wil je bewijzen met je agressieve gedrag?

Bewijzen? Wat moet ik bewijzen dan? :)

Dat ik zal doen wat ik zeg, nee hoef ik niet.
Pedo's moeten zich bewust zijn van ouders die dit nooit toestaan zonder revenge.

Zodat ze hun ongezonde lusten niet langer  mogen botvieren op onschuldige kinderen.

En noem je dit agressief?
Je hebt vast geen kinderen, geloof me daar voor ga je door het vuur .

Altijd, en geen mens die jouw kind aanraakt, nooitttttttt 1 x.
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665774 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kinderen willen seks meestal, niet allemaal, maar veel wel. En ze worden er gelukkig van.

Gewoon logisch nadenken. Seks is fijn, ondanks dat Gristenen denken dat het verschr ikkelijk

is.

Nee, ik heb geen wetenschappelijk bewijs zo voorhanden.

Nee, dat willen ze NIET, en ze worden er  NIET gelukkig van.. Hoe kom je daarbij??
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665775 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Nee, ik vind dat een "seksuele" pedofielen relatie moet kunnen zolang het uit vrije wil is.

Pff :')

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665776 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Ja dus? Ik zeg dat homos doorgaans pedofiele gevoelens hebben.

En dat is je reinste ONZIN!
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665778 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Nee, ik vind dat een "seksuele" pedofielen relatie moet kunnen zolang het uit vrije wil is.

Lees je überhaupt wel wat er allemaal gezegd is? Vrije wil bij kinderen bestaat niet omdat ze de

consequenties van hun handelen niet kunnen overzien.



Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665779 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Laten we eens onderscheid maken tussen pedofilie en pedoseksualiteit. En laten we er eens
voor zorgen dat mensen met pedofiele gevoelens gewoon in therapie kunnen. Heksenjachten

helpen niet.

Je weet dat Adje een pedoseksueel is, toch?

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665780 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:58 schreef Drxx het volgende:

[..]

Vervolgens verlies jij je baan, en krijgt hij een schadevergoeding nota bene betaald door

belastinggeld.

Het is te oneer lijk :N

Nu zitten er wat pedo's in de regering soms...
martinvr ijland punt je weetz
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665782 [PM] [Profiel]  

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kinderen willen seks meestal, niet allemaal, maar veel wel. En ze worden er gelukkig van.

Gewoon logisch nadenken. Seks is fijn, ondanks dat Gristenen denken dat het verschr ikkelijk

is.

Nee, ik heb geen wetenschappelijk bewijs zo voorhanden.

kinderen in normale omstandigheden niet.

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665784 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:00 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

En dat is je reinste ONZIN!

Nee, dat klopt gewoon.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665785 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Ja dus? Ik zeg dat homos doorgaans pedofiele gevoelens hebben.

Je bent wel gewend om op niveau te discussiëren is het niet.

Anyway, bedankt voor je nutteloze bijdrage. Fijn dat je een mening hebt, vast en zeker niet het enige
onderwerp waar je iets van vindt

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665788 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:01 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]



Nu zitten er wat pedo's in de regering soms...

martinvrijland punt je weetz

Als je ook maar IETS gelooft van wat Vrijland beweert ben je knetter 8)7 8)7 8)7
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/3/50#135665 789 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:01 schreef Neuralnet het  volgende:

[..]

Lees je überhaupt wel wat er  allemaal gezegd is? Vrije wil bij kinderen bestaat niet omdat ze

de consequenties van hun handelen niet kunnen overzien.

:')

Ja man, dat is ook echt een feit.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665791 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Nee, dat klopt gewoon.

Nee, dat klopt NIET
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Toto69 [-] Toto69 -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/3/50 #135665793 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Bless the rains down in Africa

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:01 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

kinderen in normale omstandigheden niet.

Vjenners be like.
It's gonna take a lot to drag me away from you

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/3/50#135665796 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Nee, ik vind dat een "seksuele" pedofielen relatie moet kunnen zolang het uit vrije wil is.

Maar dat is het hem juist, het is nooit uit vrije wil, tenminste, dat kan je nooit bewijzen.
Nu zal je als pedoseksueel altijd bestraft worden en is het altijd verkrachting.

Stel voor die wet zou weg zijn en een 40 jarige man heeft een 12 jarig meisje zo ver gemanipuleerd tot

seks, dan is dat dus legaal, dan is die man geen verkrachter.

als een volwassen man seks heeft met een kind en verteld dat de pijn normaal is, dat dat er bij hoort, dat

er echt niks mis is met iets doen wat ze eigenlijk niet wil, omdat dat zo hoort, omdat iedereen dat zo doet,
dan geloofd dat kind.

Dat is dus het punt, een volwassen persoon kan een kind zover manipuleren dat het kind gaat denken dat

het zo hoort, zonder deze wet is dus niet aan te tonen wanneer het kind het wel wil of het eigenlijk niet
wilde, de kans op een trauma is er dus nog net zo goed alleen de persoon blijft onbestraft omdat niet aan

te tonen is of het nu een weloverwogen keuze was van het kind of gemaipuleer van de volwassenen zijn

kant.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/3/50#135 665797 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Als je ook maar IETS gelooft van wat Vrijland beweert ben je knetter 8)7 8)7 8)7



Nou nou we houden wel van een open mind hé?
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/3/50#135665799 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef Toto69 het volgende:

[..]

Vjenners be like.

ja?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/3/50#135665800 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef theunderdog het volgende:

[..]

:')

Ja man, dat is ook echt een feit.

Jij gelooft serieus dat een 5-jarige seks wil?? En dan nog met een volwassene ook? 8)7 8)7 8)7
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/206 6363/3/50# 135665804 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:54 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Nogmaals, dat is bij relaties tussen man en vrouw ook zo.

Yes.... but again... adults are better equipped to resist than minors.

If we put up an example.

A man spends several months making a 10 year old child believe that sex is something that all children do.

He makes the child believe that if he puts his penis inside of him, it means that he loves him... and if he

doesn't, it means that the child is unloved. The child believes the man and they partake in "consensual

sex". Afterwards the child feels uncomfor table with the whole thing but the man yet again explains that it's
normal and it will pass. When the child gets older  and realises that it wasn't normal and the feelings it had

weren't normal but rather the result of being abused by the man he starts developing severe mental

disorders.

Under  the current law, if it's discovered in time the man would be charged with child abuse.
If you remove the laws, you would not be able to charge the man because it was "consensual sex".

Also, if the previous example was between two adults, it would be highly unlikely that the man would be

able to convince the other person that sex with him directly meant that he loved the other person. An adult

would be able to understand that love doesn't come directly from sex and be able to make it's decision on
if it wants to have sex based on that knowledge, unlike the child.

Now, place yourself in that situation and tell me if you would prefer the law to be present or not?
Still learning dutch!
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Index / Klaagbaak / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten.

deel twee (!) Bookmark

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665805 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Nee, dat klopt gewoon.

Dus jij denkt serieus dat de meerderheid van de homoseksuelen zich aangetrokken voelt tot kinderen

onder  de 12 jaar :')
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665806 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:02 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Nee, dat klopt NIET

Hoe kun je dat ontkennen dan? Martijn is geen homo?

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665809 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Dus jij denkt ser ieus dat de meerderheid van de homoseksuelen zich aangetrokken voelt tot

kinderen onder de 12 jaar :')

Ja.

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/4/50#135665810 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kinderen willen seks meestal, niet allemaal, maar veel wel. En ze worden er gelukkig van.

Gewoon logisch nadenken. Seks is fijn, ondanks dat Gristenen denken dat het verschr ikkelijk

is.

Nee, ik heb geen wetenschappelijk bewijs zo voorhanden.

Natuurlijk heb je dat niet, want die kinderen bestaan niet. Geen enkele psycholoog heeft ooit een kind
gezien dat last kreeg omdat hij geen seks had. Andersom is dat bewijs er helaas wel. Seks met

volwassenen leidt per definitie tot levenslange schade bij het kind. Daarom: doodstraf voor pedofielen.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf op de hoogte via http ://www.misdefinitie .nl/.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665812 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:03 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Nou nou we houden wel van een open mind hé?

Kom zeg, Vrijland, Kat en aanverwanten zijn knettergek
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665816 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Neuralnet het  volgende:



[..]

Natuurlijk heb je dat niet, want die kinderen bestaan niet. Geen enkele psycholoog heeft ooit

een kind gezien die last kreeg omdat hij geen seks had. Andersom is dat bewijs er helaas
wel. Seks met volwassenen leidt per definitie tot levenslange schade bij het kind. Daarom:

doodstraf voor pedofielen.

Eens.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/4/50#135665817 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

6s Op zondag 19 januari 2014 02:59 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Kinderen willen seks meestal, niet allemaal, maar veel wel. En ze worden er gelukkig van.

Gewoon logisch nadenken. Seks is fijn, ondanks dat Gristenen denken dat het verschr ikkelijk

is.

Nee, ik heb geen wetenschappelijk bewijs zo voorhanden.

Heb je ooit gehoord van een kind wat een trauma heeft gekregen omdat het geen seks heeft gehad met

een volwassen persoon? Nee he? want dat bestaat niet.
En heb je gehoord van kinderen die een trauma hebben gekregen van seks met een volwassen persoon?

Ja, heel; veel die er in hun volwassen leven nog mee te kampen hebben.

Dus waarom bewust dat risico op een trauma nemen?
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665818 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:00 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Bewijzen? Wat moet ik bewijzen dan? :)

Dat ik zal doen wat ik zeg, nee hoef ik niet.
Pedo's moeten zich bewust zijn van ouders die dit nooit toestaan zonder revenge.

Zodat ze hun ongezonde lusten niet langer mogen botvieren op onschuldige kinderen.

En noem je dit agressief?
Je hebt vast geen kinderen, geloof me daar voor  ga je door het vuur.

Altijd, en geen mens die jouw kind aanraakt, nooitttttttt 1 x.

Kinderen zijn toch altijd onschuldig :')

Nou ik hoop dat jij weer wat lekkerder voelt nu je dit loze dreigement hebt geuit, zo'n rechtsstaat is ook

nergens goed voor

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665819 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Yes.... but again... adults are better equipped to resist than minors.

If we put up an example.

A man spends several months making a 10 year old child believe that sex is something that

all children do. He makes the child believe that if he puts his penis inside of him, it means
that he loves him... and if he doesn't, it means that the child is unloved. The child believes the

man and they partake in "consensual sex". Afterwards the child feels uncomfortable with the

whole thing but the man yet again explains that it's normal and it will pass. When the child

gets older and realises that it wasn't normal and the feelings it had weren't normal but rather

the result of being abused by the man he starts developing severe mental disorders.

Under the current law, if it's discovered in time the man would be charged with child abuse.

If you remove the laws, you would not be able to charge the man because it was

"consensual sex".

Also, if the previous example was between two adults, it would be highly unlikely that the



man would be able to convince the other person that sex with him directly meant that he

loved the other person. An adult would be able to understand that love doesn't come directly

from sex and be able to make it's decision on if it wants to have sex based on that

knowledge, unlike the child.

Now, place yourself in that situation and tell me if you would prefer the law to be present or

not?

http://www.reddit.com/
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/4/50#135 665821 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Jij gelooft ser ieus dat een 5-jarige seks wil?? En dan nog met een volwassene ook? 8)7 8)7

8)7

Damn dit is echt creepy!!!!!!!!!!!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 823 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:03 schreef snakelady het volgende:

[..]

Maar dat is het hem juist, het is nooit uit vrije wil, tenminste, dat kan je nooit bewijzen.

Nu zal je als pedoseksueel altijd bestraft worden en is het altijd verkrachting.

Stel voor  die wet zou weg zijn en een 40 jarige man heeft een 12 jar ig meisje zo ver
gemanipuleerd tot seks, dan is dat dus legaal, dan is die man geen verkrachter.

als een volwassen man seks heeft met een kind en verteld dat de pijn normaal is, dat dat er

bij hoort, dat er echt niks mis is met iets doen wat ze eigenlijk niet wil, omdat dat zo hoort,

omdat iedereen dat zo doet, dan geloofd dat kind.

Dat is dus het punt, een volwassen persoon kan een kind zover manipuleren dat het kind

gaat denken dat het zo hoort, zonder deze wet is dus niet aan te tonen wanneer het kind het

wel wil of het eigenlijk niet wilde, de kans op een trauma is er  dus nog net zo goed alleen de

persoon blijft onbestraft omdat niet aan te tonen is of het nu een weloverwogen keuze was
van het kind of gemaipuleer van de volwassenen zijn kant.

Onzin, iemand zodanig manipuleren zodat hij/zij zaken doet die hij eigenlijk niet wil is nu ook gewoon

strafbaar.

En dit is direct een hele negatieve interpretatie. Maar bekijk het eens van de andere kant : een relatie

tussen een 13 jarige en een 50 jarige, en het is uitgezocht dat dat helemaal uit vr ije wil is. Het kind wordt
op geen manier gemanipuleerd, moeten we dan zo,n relatie verbieden ?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665824 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Hoe kun je dat ontkennen dan? Martijn is geen homo?

Knul, mensen zijn heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel of pedoseksueel..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665826 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Ja.

Wanneer je zegt "de meerderheid van de homo's", heb je het dan enkel over de openlijke homo's die zich



aangetrokken voelen tot kinderen, of is dit inclusief een n-aantal closet gays die er niet voor uitkomen

omdat ze anders aan kinderen willen zitten volgens jou?

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 829 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Jij gelooft ser ieus dat een 5-jarige seks wil?? En dan nog met een volwassene ook? 8)7 8)7

8)7

Ik vind persoonlijk 5 jaar ook erg jong.

Maar een 11,12 jarige ? Jazeker.

Toto69 [-] Toto69 -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/4/50 #135665831 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Bless the rains down in Africa

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:03 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

ja?

ik bedoelde dat ik behoorlijk wat oversekste pubers ken, juist uit vjenne ;(
It's gonna take a lot to drag me away from you

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665832 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:06 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Onzin, iemand zodanig manipuleren zodat hij/zij zaken doet die hij eigenlijk niet wil is nu ook

gewoon strafbaar.

En dit is direct een hele negatieve interpretatie. Maar bekijk het eens van de andere kant :

een relatie tussen een 13 jarige en een 50 jar ige, en het is uitgezocht dat dat helemaal uit

vrije wil is. Het kind wordt op geen manier  gemanipuleerd, moeten we dan zo,n relatie
verbieden ?

Ja
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665833 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:05 schreef snakelady het volgende:

[..]

Heb je ooit gehoord van een kind wat een trauma heeft gekregen omdat het geen seks heeft
gehad met een volwassen persoon? Nee he? want dat bestaat niet.

En heb je gehoord van kinderen die een trauma hebben gekregen van seks met een

volwassen persoon? Ja, heel; veel die er in hun volwassen leven nog mee te kampen

hebben.

Dus waarom bewust dat r isico op een trauma nemen?

Heb jij ooit gehoord van een kind die een trauma heeft opgelopen omdat die geen Xbox of PlayStation

had? Of omdat het kind niet op wintersport ging? Of omdat het niet in villa woonde? Nou vooral niet doen

dan

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 834 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:06 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Damn dit is echt creepy!!!!!!!!!!!

Nee, want ik denk dat niet.



Je mag best minder hysterisch doen.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/4/50#135665838 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:04 schreef Jormungandr het volgende:

[..]

Yes.... but again... adults are better equipped to resist than minors.

If we put up an example.

A man spends several months making a 10 year old child believe that sex is something that
all children do. He makes the child believe that if he puts his penis inside of him, it means

that he loves him... and if he doesn't, it means that the child is unloved. The child believes the

man and they partake in "consensual sex". Afterwards the child feels uncomfortable with the

whole thing but the man yet again explains that it's normal and it will pass. When the child

gets older and realises that it wasn't normal and the feelings it had weren't normal but rather
the result of being abused by the man he starts developing severe mental disorders.

Under the current law, if it's discovered in time the man would be charged with child abuse.

If you remove the laws, you would not be able to charge the man because it was
"consensual sex".

Also, if the previous example was between two adults, it would be highly unlikely that the

man would be able to convince the other person that sex with him directly meant that he

loved the other person. An adult would be able to understand that love doesn't come directly
from sex and be able to make it's decision on if it wants to have sex based on that

knowledge, unlike the child.

Now, place yourself in that situation and tell me if you would prefer the law to be present or

not?

_O_
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/4/50#135 665841 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:05 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Kom zeg, Vr ijland, Kat en aanverwanten zijn knettergek

Waarom denk jij dit?
Indoctr inatie? AUB wat als het wel zo is wat dan, valt dan je wereldbeeld omver?

So what de wereld is verziekt denk toch eens diep na aub!

Kom op zeg.

Wees niet bang om ook te geloven in evil als het bestaat, het kan echt nml!!!!!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665845 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:07 schreef Toto69 het volgende:

[..]

ik bedoelde dat ik behoorlijk wat oversekste pubers ken, juist uit vjenne ;(

Jij komt ook even kijken bij deze nachtdiscussie :P
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066363

/4/50#135665846
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte. tjonge ik ben alweer vergeten hier.

Ik wilde nog wel even onderschrijven dat wat boomknuffelaar zegt waar is, kinderen vragen het echt zelf
vaak, ik heb ook al best vaak nee moeten zeggen tegen kinderen toen ik zelf 18ig was.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 847 [PM] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:07 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ja

Je gunt mensen dus geen geluk...

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665848 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef BaajGuardian het volgende:

Ik wilde nog wel even onderschrijven dat wat boomknuffelaar zegt waar  is

Waarom moet je nou gaan stoken :N

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665849 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:07 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Waarom denk jij dit?

Indoctrinatie? AUB wat als het wel zo is wat dan, valt dan je wereldbeeld omver?

So what de wereld is verziekt denk toch eens diep na aub!
Kom op zeg.

Wees niet bang om ook te geloven in evil als het bestaat, het kan echt nml!!!!!

Denk ZELF eens na over wat ze zeggen.. Je reinste ONZIN
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/4/50#135 665850 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:05 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Kinderen zijn toch altijd onschuldig :')

Nou ik hoop dat jij weer wat lekkerder voelt nu je dit loze dreigement hebt geuit, zo'n

rechtsstaat is ook nergens goed voor

Loos denk je dat?
No way! Geen loos argument dude.

Dus hou die tengels maar thuis hoe dan ook er zijn ouders die dit echt niet pikken van jou!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066363

/4/50#135665852
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef Drxx het volgende:

[..]

Waarom moet je nou gaan stoken :N

Stookt de waarheid?
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665853 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:07 schreef Toto69 het volgende:

[..]

ik bedoelde dat ik behoorlijk wat oversekste pubers ken, juist uit vjenne ;(

De puber  vase heb ik een aantal jaren geleden gehad.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665854 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef BaajGuardian het volgende:

tjonge ik ben alweer vergeten hier .

Ik wilde nog wel even onderschrijven dat wat boomknuffelaar zegt waar  is, kinderen vragen
het echt zelf vaak, ik heb ook al best vaak nee moeten zeggen tegen kinderen toen ik zelf

18ig was.

Vast :W
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665858 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Denk ZELF eens na over  wat ze zeggen.. Je reinste ONZIN

Wat zeggen 'ze'? Want pedoseksuelen in de politiek geloof ik best hoor. Pedoseksuelen heb je in alle

kringen van de samenleving. Ik schrok er zelf van.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665859 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Je gunt mensen dus geen geluk...

Niet in dit opzicht. Nee.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

BaajGuardian
[+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066363

/4/50#135665861
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Vast :W

Tis toch echt zo, ik had ooit als 18 jarige een 15 jarige vriendin en haar  11 jarige zusje wilde met mij

verkering toen dat uitging. Als voorbeeld.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665862 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Stookt de waarheid?

Ik bedoel je typetje. Geloof niet dat je echt zo denkt ;)

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665863 [PM] [Profiel]  

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 03:06 schreef Drxx het volgende:

[..]

Wanneer je zegt "de meerderheid van de homo's", heb je het dan enkel over  de openlijke

homo's die zich aangetrokken voelen tot kinderen, of is dit inclusief een n-aantal closet gays

die er niet voor uitkomen omdat ze anders aan kinderen willen zitten volgens jou?

Ik zeg dat de meeste homos ook pedofiele gevoelens hebben.

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 864 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef Whiskers2009 het volgende:



[..]

Niet in dit opzicht. Nee.

Kindermishandeling.

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/4/50#135665865 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:06 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Onzin, iemand zodanig manipuleren zodat hij/zij zaken doet die hij eigenlijk niet wil is nu ook

gewoon strafbaar.

En dit is direct een hele negatieve interpretatie. Maar bekijk het eens van de andere kant :

een relatie tussen een 13 jarige en een 50 jar ige, en het is uitgezocht dat dat helemaal uit

vrije wil is. Het kind wordt op geen manier  gemanipuleerd, moeten we dan zo,n relatie

verbieden ?

Ja, aangezien een 13 jarige nog niet in staat is om zo'n volwassen keuze te maken, het is altijd een

onevenwichtige situatie.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665867 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef Drxx het volgende:

[..]

Wat zeggen 'ze'? Want pedoseksuelen in de politiek geloof ik best hoor . Pedoseksuelen heb
je in alle kringen van de samenleving. Ik schrok er zelf van.

:o Echt waar joh?
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665870 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:08 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Loos denk je dat?

No way! Geen loos argument dude.

Dus hou die tengels maar thuis hoe dan ook er  zijn ouders die dit echt niet pikken van jou!

Op straat schreeuwen maakt veel meer indruk dus doe je ding.

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/4/50#135 665871 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:05 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Kinderen zijn toch altijd onschuldig :')

Nou ik hoop dat jij weer wat lekkerder voelt nu je dit loze dreigement hebt geuit, zo'n
rechtsstaat is ook nergens goed voor

Hmmz bedenk me net dat jij denkt dat je gedekt wordt door die rechtstaat!?

Ik zou niet eens aangifte doen als het zou gebeuren dude.

Geloof me dat lossen we zelf dan wel op als...

Nooit aangifte doen heeft nml geen enkele zin, die persoon zelf opzoeken en tootmachen!

We laten geen sporen na hé!

We lossen dat heel slim op als... Dus hou je tengels en penis thuis!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665872 [PM] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Tis toch echt zo, ik had ooit als 18 jar ige een 15 jar ige vriendin en haar 11 jarige zusje wilde

met mij verkering toen dat uitging. Als voorbeeld.

Dat is heel wat anders dan dat ze uitgewoond wil worden door jou.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665873 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef Drxx het volgende:

[..]

Wat zeggen 'ze'? Want pedoseksuelen in de politiek geloof ik best hoor . Pedoseksuelen heb

je in alle kringen van de samenleving. Ik schrok er zelf van.

Lees Kat, Vrijland en aanverwanten.. Zijn echt totaal, maar dan ook totaal van het pas af//
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 876 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef snakelady het volgende:

[..]

Ja, aangezien een 13 jarige nog niet  in staat is om zo'n volwassen keuze te maken,

het is altijd een onevenwichtige situatie.

Wie ben jij nu om dat even te beslissen ? de koningin ofzo ?

Ik ken genoeg 13 jarige die dat beter kunnen dan heel veel volwassen mensen.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/4/50#135665877 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Ik zeg dat de meeste homos ook pedofiele gevoelens hebben.

En dat is NIET waar
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Leafeon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665881 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Ik zeg dat de meeste homos ook pedofiele gevoelens hebben.

Dat is jouw mening, geen feit.
DENK AAN DE KINDEREN!  DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://fo rum.fok.nl/topic/2066363

/4/50#135665882
[PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef Drxx het volgende:

[..]

Ik bedoel je typetje. Geloof niet dat je echt zo denkt ;)

Ik doe niet aan een typetje hier.
Voor ra mbam pm mij, en and ers pm je maar he-man hij heeft een apenlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Linkse_Boomknuffelaar[-] Linkse_Boomknuffelaar -  http://forum.fok.nl/topic/2 066363/4/50 #135665884 [PM] [Fotoboek] [Profiel] [Home page]  



Leve Khadaffi! Weg met NAVO

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 02:36 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Dus dat toont aan dat kinderen steeds vroeger interesse krijgen in seks.

Nee, die redenering is eigenlijk fout. Kinderen hebben altijd al interesse gehad in seks, het is

namelijk een menselijk iets.

Dit.

Maar sommigen denken dat je deze interesse exact op je 18e verjaardag krijgt, zomaar  ineens, als een
verjaardagscadeautje. :')
De echte Groene Held. Generaal Khaddafi. Vermoo rd door een stel co rrupte kne uzen.

http://www.youtube.com/watch?v=meZ09jcwdpEhttp://www.youtube.com/watch?v=WEh6ApSvyJM

theunderdog [-] theunderdog - http://forum.fok.nl/topic/2066363/4/50#135665 888 [PM] [Profiel]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Dit.

Maar sommigen denken dat je deze interesse exact op je 18e verjaardag krijgt, zomaar

ineens, als een verjaardagscadeautje. :')

Inderdaad. _O-

zhe-devilll [-] zhe-devilll - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/4/50#135 665890 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Op straat schreeuwen maakt veel meer  indruk dus doe je ding.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Op straat schreeuwen maakt veel meer  indruk dus doe je ding.

Je hebt heel goed begrepen dat deze staat mensen zoals jij de hand boven de kop houdt omdat je als kind
geen driewielertje had, maar  pas op.

Niet alle ouders laten zich in de luren leggen door de staat!
Eh, eh eeh.....

I love..L ittleBritain

//Jij bent een user waar er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht d at je schree f Hitler ofzo//Huillie is mine!

snakelady [-] snakelady - http://forum.fo k.nl/top ic/2066363/4/50#135665892 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:07 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Heb jij ooit gehoord van een kind die een trauma heeft opgelopen omdat die geen Xbox of

PlayStation had? Of omdat het kind niet op winterspor t ging? Of omdat het niet in villa

woonde? Nou vooral niet doen dan

Je vergelijk nu mater ialistische zaken met seks....seks is iets wat een weloverwogen keuze moet zijn, niet

verdrietig zijn omdat je een blauwe fiets kreeg inplaats van een rode die je zo graag wilde.
"One cr ies because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad."

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/top ic/2066363/4/50#135665893 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

En dat is NIET waar



Jawel.
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BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 363/5/50#13 5665894 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Tis toch echt zo, ik had ooit als 18 jarige een 15 jarige vriendin en haar 11 jarige zusje wilde

met mij verkering toen dat uitging. Als voorbeeld.

Dus ze wou seks? :')
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665898 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Dat is jouw mening, geen feit.

Is een feit.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665899 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!! Sprakeloos..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665900 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:12 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Jawel.

NEE
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665902 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:12 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Is een feit.

Bron?
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665905 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

7s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef Linkse_Boomknuffelaar het volgende:

[..]

Dit.

Maar sommigen denken dat je deze interesse exact op je 18e verjaardag krijgt, zomaar

ineens, als een verjaardagscadeautje. :')

Interesse in seks is heel iets anders dan interesse in zo'n gore pedo. Daar krijgen ze namelijk nooit

interesse in. Ook niet als ze ouder worden. :W
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

Jormungandr [-] Jormungandr -  http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665906 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:06 schreef theunderdog het volgende:



[..]

Onzin, iemand zodanig manipuleren zodat hij/zij zaken doet die hij eigenlijk niet wil is nu ook
gewoon strafbaar.

En dit is direct een hele negatieve interpretatie. Maar bekijk het eens van de andere kant :

een relatie tussen een 13 jarige en een 50 jarige, en het is uitgezocht dat dat helemaal uit vrije

wil is. Het kind wordt op geen manier gemanipuleerd, moeten we dan zo,n relatie verbieden ?

Indeed it's criminal, but how are you going to charge anyone since the child isn't capable of understanding
that it's been manipulated?

Apart from that, I do understand that it's possible for  a 50 year old to have a perfectly normal relationship

with a 12 year old and it's probably happened. But that is negated by the negative effect it can have on the

"few" children that are manipulated into these situations by adults.

Just like we accept that we need to have inhibitions on certain other things, such as firearms and drugs and

such because there are individuals out there that could cause great harm should they be legal, we must also

accept that even though there are people that would willingly go into a relationship with a minor with no bad

intentions, there are people out there that are willing to ruin a child's life for their own selfish reasons.

I understand your reasoning and it's sad that these laws have to be in place because some people can't

handle their own impulses, but the fact remains that such is the case. We must all sacrifice things to be able

to better our society and protect those who are unable to do so themselves.
Still learning dutch!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665907 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:12 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Is een feit.

Is jouw verwrongen wereldbeeld, GEEN feit
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665909 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

En dat is NIET waar

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:12 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Jawel.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:13 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

NEE

:')

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665910 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:10 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Hmmz bedenk me net dat jij denkt dat je gedekt wordt door die rechtstaat!?

Ik zou niet eens aangifte doen als het zou gebeuren dude.

Geloof me dat lossen we zelf dan wel op als...
Nooit aangifte doen heeft nml geen enkele zin, die persoon zelf opzoeken en tootmachen!



We laten geen sporen na hé!

We lossen dat heel slim op als... Dus hou je tengels en penis thuis!

Lui zoals jij zijn pas echt funest voor de samenleving (op pedosexueel na trouwens). Maak lekker fijn je

eigen recht en speel de beul maar doe dat lekker  ergens anders ver weg. Denk aan Siberië en kies daar

een plek waar niemand woont

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665911 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:13 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

NEE

Je bent homo?

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665913 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:09 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Tis toch echt zo, ik had ooit als 18 jarige een 15 jarige vriendin en haar 11 jarige zusje wilde

met mij verkering toen dat uitging. Als voorbeeld.

Een jongetje van 5 wil met me trouwen, dus nu heeft hij me seks aangeboden?
Denk toch na man, een kind van 11 wat verkering met je wil zegt toch nergens dat ze wil dat je jouw piemel

in haar vagina gaat stoppen .
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665914 [PM] [Profiel]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Je bent homo?

_O-

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665916 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Je bent homo?

Het is een vrouw _O-
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665917 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:13 schreef Drxx het  volgende:

[..]

[..]

[..]

:')

Wat zanik je nou dan? Het is verdorie half vier bijna. Ga nu geen studies opzoeken
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/5/50#1356 65920 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:12 schreef BozeHaas het volgende:



[..]

Dus ze wou seks? :')

Ze ademde seks. En dat is niet overdreven.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665924 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Je bent homo?

Nee
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665925 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Het is een vrouw _O-

Maakt tegenwoordig niet meer uit.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665926 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Wat zanik je nou dan? Het is verdor ie half vier  bijna. Ga nu geen studies opzoeken

Je houdt de troll in leven en het is nog een fck kuttroll ook nog. Kom op zeg

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665932 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Wat zanik je nou dan? Het is verdor ie half vier  bijna. Ga nu geen studies opzoeken

Oh, niets. Maar voor iemand die de meningen van mensen als "onzin" afschildert ben je wel erg overtuigd

van je eigen gelijk.

harrievankempen [-] harrievankempen  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665933 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Wat zanik je nou dan? Het is verdor ie half vier  bijna. Ga nu geen studies opzoeken

Zwak.

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665939 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Lui zoals jij zijn pas echt funest voor  de samenleving (op pedosexueel na trouwens). Maak

lekker  fijn je eigen recht en speel de beul maar doe dat lekker ergens anders ver  weg. Denk

aan Siberië en kies daar een plek waar niemand woont

Nee hoor, ik ben het er mee eens en met mij vele anderen. Pedo's zullen altijd achterom moeten kijken.

Helaas kunnen we ze niet allemaal pakken, maar de underground is nog altijd kleiner dan wanneer het
legaal zou zijn.



Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/5/50# 135665940 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:16 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Je houdt de troll in leven en het is nog een fck kuttroll ook nog. Kom op zeg

Projectie?
Wie is nu een trol hier?
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665942 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef harrievankempen het volgende:

[..]

Zwak.

Harrie van Kempen _O-
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/5/50#1356 65943 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Een jongetje van 5 wil met me trouwen, dus nu heeft hij me seks aangeboden?
Denk toch na man, een kind van 11 wat verkering met je wil zegt toch nergens dat ze wil dat

je jouw piemel in haar vagina gaat stoppen .

Je kende dr niet :')

Ik heb niks gedaan verder hoor  daar niet van. Zo zit ik uberhaupt niet inelkaar maar geloof mij maar dat ik

alleen maar had hoeven knikken.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665944 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:11 schreef theunderdog het volgende:

[..]

Wie ben jij nu om dat even te beslissen ? de koningin ofzo ?

Ik ken genoeg 13 jar ige die dat beter kunnen dan heel veel volwassen mensen.

Ehm, diverse doktoren die onderzoek hebben gedaan naar de hersenen van kinderen en volwassenen, ik

dacht eigenlijk dat dat wel een algemeen gegeven was wat voor niemand meer vreemd is.

quote:

Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de hersenontwikkeling en bepaald
‘pubergedrag’ een relatie ver tonen. Die relatie is veel ouders niet bekend.

Uit een onderzoek van de Hersenstichting onder duizend ouders van

pubers blijkt dat circa eenderde van de ouders niet weet dat de hersenen

pas rond het 24e

levensjaar voor het grootste gedeelte ontwikkeld zijn.
Ongeveer veertig procent van de ouders weet niet dat hun pubers sommige

vaardigheden, zoals het nemen van rationele en weloverwogen beslissingen,

nog niet goed kunnen beheersen.

http://websitemaker .ouderverenigingsmc.nl/_files/Puberhersenen%20in%20ontwikkeling.pdf

Maar dat had ik blijkbaar mis, je bent niet de enige.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665948 [PM] [Profiel]  



quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:14 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Het is een vrouw _O-

Dat zegt veel op fok. :')

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665949 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef Neuralnet  het volgende:

[..]

Nee hoor, ik ben het er mee eens en met mij vele anderen. Pedo's zullen altijd achterom
moeten kijken. Helaas kunnen we ze niet allemaal pakken, maar  de underground is nog altijd

kleiner dan wanneer het legaal zou zijn.

Ik heb net zo'n (eigenlijk meer) een hekel aan eigen rechter spelen als aan pedoseksuelen..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665952 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef Neuralnet  het volgende:

[..]

Nee hoor, ik ben het er mee eens en met mij vele anderen. Pedo's zullen altijd achterom

moeten kijken. Helaas kunnen we ze niet allemaal pakken, maar  de underground is nog altijd

kleiner dan wanneer het legaal zou zijn.

Als je oprecht denkt dat geweld de oplossing is en voor heksenjachten bent, dan weet ik niet zo goed wat ik

moet zeggen

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665956 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:18 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Dat zegt veel op fok. :')

Het is FOK!.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665963 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:19 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Het is FOK!.

Mooi eruit gelult.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665964 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:19 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Het is FOK!.

En vrouwen met een mening bestaan niet 8)7
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665967 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef zhe-devilll het volgende:



[..]

Projectie?

Wie is nu een trol hier?

Ik ben blij dat wij beide via een toetsenbord en achter een beeldscherm communiceren :7

Vjenne12345 [-] Vjenne12345 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665972 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:20 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

En vrouwen met een mening bestaan niet 8)7

Veel waarheid.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665973 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:20 schreef Vjenne12345 het volgende:

[..]

Mooi eruit gelult.

*geluld
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665975 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:19 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik heb net zo'n (eigenlijk meer) een hekel aan eigen rechter spelen als aan pedoseksuelen..

Gefeliciteerd met je verdorven moralen |:(

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665976 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Projectie?

Wie is nu een trol hier?

Jij helaas niet.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665981 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:21 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Gefeliciteerd met je verdorven moralen |:(

Verdorven moraal? Omdat ik eigenrichting niet goedkeur?

_O- _O- _O- :W
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/5/50# 135665983 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:20 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Ik ben blij dat wij beide via een toetsenbord en achter een beeldscherm communiceren :7

Ja gelukkig voor jou!

En godzijdank zit je niet aan mijn kind,



Want dat zou het laatste levensteken zijn van jou in deze wereld!

Bij deze.
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

wenfer2 [-] wenfer2 - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/5/50#1356 65984 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

KLB keuning

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:21 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Verdorven moraal? Omdat ik eigenrichting niet goedkeur?

_O- _O- _O- :W

:W
Op zaterdag 18 januari 2014 02:19 schreef deadprez het vo lgende:Socialisme is leuk en aardig , maar swek is belangrijker.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665985 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:21 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Verdorven moraal? Omdat ik eigenrichting niet goedkeur?

_O- _O- _O- :W

Nee, omdat jij vindt dat iemand die zijn recht ophaalt een slechter mens is dan een pedoseksueel.

Dan heb je echt een gigantische klap van de molen gehad in mijn ogen.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/5/50# 135665987 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:21 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Jij helaas niet.

Jij bent dus voor  pedofilie?

:r Echt hé hoe dom kun je zijn!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665988 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:22 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ja gelukkig voor  jou!

En godzijdank zit je niet aan mijn kind,

Want dat zou het laatste levensteken zijn van jou in deze wereld!

Bij deze.

Achterlijk wijf. De emotie is te begrijpen, het daadwerkelijk willen uitvoeren NIET.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665991 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:22 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ja gelukkig voor  jou!

En godzijdank zit je niet aan mijn kind,
Want dat zou het laatste levensteken zijn van jou in deze wereld!

Bij deze.

Internetheld :')
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!



Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665997 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:23 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Achterlijk wijf. De emotie is te begrijpen, het daadwerkelijk willen uitvoeren NIET.

Mensen die pedoseksuelen willen afslachten achterlijk noemen _O-

Je hebt het echt niet getroffen daarboven toen je geboren werd hè :D

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135665998 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:22 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Nee, omdat jij vindt dat iemand die zijn recht ophaalt een slechter  mens is dan een

pedoseksueel.

Dan heb je echt een gigantische klap van de molen gehad in mijn ogen.

Een moordenaar is beter dan een pedoseksueel???

Goddank dat we in een rechtsstaat leven _O_
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135666000 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:22 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Jij bent dus voor pedofilie?

:r  Echt hé hoe dom kun je zijn!

Waar zeg ik dat?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

harrievankempen [-] harrievankempen  - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135666002 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 03:17 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Harrie van Kempen _O-

Wat moet je debiel.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/5/50#1356 66006 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte. Alle pedofielen zouden zich eens moeten bewapenen en alle volwassenofielen afslachten :( !!
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/5/50#135666007 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:24 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Een moordenaar is beter dan een pedoseksueel???

Goddank dat we in een rechtsstaat leven _O_

Je eigen recht ophalen hoeft niet per se in de vorm van vermoorden hoor. Je kunt iemand ook pijn doen

zónder ze te vermoorden ;) Sterker nog: dan kun je ze langer pijn doen.
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zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666008 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:23 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Achterlijk wijf. De emotie is te begrijpen, het daadwerkelijk willen uitvoeren NIET.

En jij achterlijke retard bepaald dit voor  mij?

Je hebt geen kinderen of geen enkel normaal inlevingsvermogen, van mij mogen alle ouders waarvan het

kind is misbruikt eigen rechter spelen!!!!!

In bepaalde landen wordt je voor veel minder keihard gestenigd, schaam je diep jij.

Pedo vriend!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666009 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Pedofielen zijn niet voor rede vatbaar zoals iedereen hier kan zien. Zolang ze niks doen, dus ook niet

verdedigen en suggereren dat ze al met kinderen bezig zijn, is eigenr ichting problematisch. Zodra ze daad

bij het woord voegen, tja, het mag niet he, maar geef de ouders eens ongelijk.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666010 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:22 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ja gelukkig voor  jou!
En godzijdank zit je niet aan mijn kind,

Want dat zou het laatste levensteken zijn van jou in deze wereld!

Bij deze.

Precies gelukkig voor mij en zelfs zonder aanleiding bedreig je al. Dom simpel wicht

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666012 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 03:23 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Mensen die pedoseksuelen willen afslachten achterlijk noemen _O-

Je hebt het echt niet getroffen daarboven toen je geboren werd hè :D

Ja, en daar blijf ik bij ook.. Ik vrees dat jij wat minder  werkende hersencellen hebt..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666016 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:24 schreef harrievankempen het volgende:

[..]

Wat moet je debiel.

Als je Harrie heet ben je sowieso een tokkie _O-
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666018 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:23 schreef Leafeon672 het volgende:



[..]

Internetheld :')

Wat denk je dat dit loos is dude?
No way!!!!!!!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666020 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

En jij achter lijke retard bepaald dit voor mij?
Je hebt geen kinderen of geen enkel normaal inlevingsvermogen, van mij mogen alle ouders

waarvan het kind is misbruikt eigen rechter spelen!!!!!

In bepaalde landen wordt je voor veel minder keihard gestenigd, schaam je diep jij.

Pedo vriend!

Ja. Rechtsstaat.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

oLexie [-] oLexie - http://forum.fo k.nl/to pic/2066363/6/50#135666023 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maorivrouwin Ik ben best vroeg begonnen met seks en van vrijwel alles voor mijn 15/16de had ik nu gewild dat het niet

gebeurd was. Teveel in het moment, totaal niet nagedacht aan de consequenties. Op dat moment dacht ik

het te willen, maar had de plank niet harder mis kunnen slaan.

Het probleem is bij die leeftijd dat je als net pubertje volwassen wilt zijn met de daarbij behorende

volwassen handelingen. Iemand die ouder is, die weet dat en maakt daar  dan fijn misbruik van. Achteraf

heeft de jongere, al is het pas tien jaar later, ontzettende spijt van de perikelen die vroeger gebeurd zijn.

Zodoende vind ik het niet OK om op je der tiende al sexueel actief te zijn.
Bay of Plenty

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666024 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Precies gelukkig voor mij en zelfs zonder aanleiding bedreig je al. Dom simpel wicht

Nu de reden is al voldoende als ik je lees!
Je bent er dus ééntje van kan niet missen!

Viespeuk!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666027 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef Neuralnet  het volgende:

Pedofielen zijn niet voor rede vatbaar zoals iedereen hier kan zien. Zolang ze niks doen, dus

ook niet verdedigen en suggereren dat ze al met kinderen bezig zijn, is eigenrichting
problematisch. Zodra ze daad bij het woord voegen, tja, het mag niet he, maar  geef de

ouders eens ongelijk.

Ik denk eerlijk waar dat als een pedofiel zich aan een van mijn dochters zou vergrijpen ik ook niet voor de

gevolgen zou instaan.

Ik keur het niet goed, ik ben dan ook fout maar  ja, dat zal het moederinstinct wel heel hard inslaan.
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

theunderdog [-] theunderdog - http ://forum.fok.nl/topic/20663 63/6/50#13 5666028 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:18 schreef snakelady het  volgende:

[..]



Ehm, diverse doktoren die onderzoek hebben gedaan naar de hersenen van kinderen en

volwassenen, ik dacht eigenlijk dat dat wel een algemeen gegeven was wat voor niemand

meer vreemd is.

[..]

http://websitemaker.ouderverenigingsmc.nl/_files/Puberhersenen%20in%20ontwikkeling.pdf

Maar dat had ik blijkbaar mis, je bent niet de enige.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3317209/2012/09
/16/Pubergedrag-toch-niet-veroorzaakt-door-onrijp-brein-maar-waardoor-dan-wel.dhtml

http://gerardwesthoff.wordpress.com/2013/04/17/het-puberbrein-bestaat-niet/

http://www.nu.nl/gezondheid/2891913/puberbrein-kan-best- impulsen-beheersen.html

Leuk die zogenaamde algemene acceptatie, maar wetenschap is niet dogmatisch.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666030 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ja, en daar blijf ik bij ook.. Ik vrees dat jij wat minder werkende hersencellen hebt..

Is goed. Maar zolang jij vindt dat een slachtoffer zijn/haar verkrachter niets mag aandoen ( lees: dat wil dus

niet per se zeggen VERMOORDEN), vind ik jou niet van veel sympathie getuigen.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666035 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Wat denk je dat dit loos is dude?

No way!!!!!!!

Van kinderen hoor je gewoon af te blijven, maar als iemand gevoelens heeft voor kinderen en daar niets

mee doet, hoeft die persoon niet gelyncht te worden. Een kinderverkrachter heeft wat mij betreft ook geen
plaats in de maatschappij.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666036 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!! Grappig. Ondanks alles wat je gepost hebt hen je een "pedo-vriend" als je in de rechtsstaat gelooft ipv in

eigenr ichting.. Wat een onderontwikkelde idioten posten hier zeg.. :r :r :r :r :r
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

wenfer2 [-] wenfer2 - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/6/50#1356 66039 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

KLB keuning

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:27 schreef Whiskers2009 het volgende:

Grappig. Ondanks alles wat je gepost hebt hen je een "pedo-vriend" als je in de rechtsstaat

gelooft ipv in eigenrichting.. Wat een onderontwikkelde idioten posten hier zeg.. :r :r :r :r  :r

KOmt wel Goed sgatje. :@
Op zaterdag 18 januari 2014 02:19 schreef deadprez het vo lgende:Socialisme is leuk en aardig , maar swek is belangrijker.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 363/6/50#13 5666043 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:15 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Ze ademde seks. En dat is niet overdreven.

Nice
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666046 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:25 schreef Whiskers2009 het volgende:



[..]

Ja. Rechtsstaat.

Waarom kom je zo op voor de pedofielen eigenlijk, vreemd wel.
Wat zou jij doen als iemand je kind misbruikt, niks zeker.

Er zijn moeders die dit goedkeuren helaas, ziek genoeg, ben er zo eentje?

Of denk je nu echt dat de rechtstaat recht doet aan kinderen die seksueel misbruikt zijn deerne?

Geloof je dat nu echt.

Adje glom van trots toen de pedopartij werd toegestaan in zijn zieke brein klonk dit als een klok.
Zie je het mag van de regering want verder denken zij niet nml.
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666047 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:26 schreef snakelady het  volgende:

[..]

Ik denk eerlijk waar  dat als een pedofiel zich aan een van mijn dochters zou vergrijpen ik ook

niet voor de gevolgen zou instaan.

Ik keur het niet goed, ik ben dan ook fout maar ja, dat zal het moeder instinct wel heel hard

inslaan.

Snap ik (zei ik al eerder: de emotie), maar  ik keur het ten stelligste af, sorry..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666048 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:27 schreef Whiskers2009 het volgende:

Grappig. Ondanks alles wat je gepost hebt hen je een "pedo-vriend" als je in de rechtsstaat
gelooft ipv in eigenrichting.. Wat een onderontwikkelde idioten posten hier zeg.. :r :r :r :r  :r

Whiskers2009, volgens mij leef jij in een droomwereld waarin er altijd recht wordt gedaan aan de

slachtoffers terwijl dit LANG niet altijd het geval is. Sterker  nog, bijna nooit.

Het is onbegrijpelijk dat jij pedoseksuelen liever  vrij rond ziet lopen dan in elkaar getrapt. Echt onbegrijpelijk

gewoon.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666054 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:26 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Is goed. Maar zolang jij vindt dat een slachtoffer  zijn/haar  verkrachter niets mag aandoen
(lees: dat wil dus niet per se zeggen VERMOORDEN), vind ik jou niet van veel sympathie

getuigen.

Ik ben gewoon tegen eigenrichting. Heel erg zelfs
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666058 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:27 schreef Whiskers2009 het volgende:

Grappig. Ondanks alles wat je gepost hebt hen je een "pedo-vriend" als je in de rechtsstaat

gelooft ipv in eigenrichting.. Wat een onderontwikkelde idioten posten hier zeg.. :r :r :r :r  :r

Nee je iq stinkt net 100... hahahaha
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666060 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:26 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Nu de reden is al voldoende als ik je lees!



Je bent er dus ééntje van kan niet missen!

Viespeuk!

Precies dit, als je het ergens niet mee eens bent, wil je je gelijk met geweld halen. Hoe dom is dat. Wat als

iedereen zo zou leven, dan hadden jij en ik niet meer geleefd.

En je kan niet lezen want je verdenkt mij van iets wat er niet is.

Lui zoals jou zouden ze preventief moeten opsluiten, beter neemt je kind dit gedrag niet over

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666061 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Als men bang is voor  eigenr ichting, roepen ze: "Rechtsstaat!" . Maar ik lees hier pedofielen die doodleuk

melden dat ze het met kinderen over seks hebben met als doel ook tot de daad te komen. Dat is ook al

strafbaar, maar dan bestaat die rechtsstaat blijkbaar niet.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666066 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:29 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik ben gewoon tegen eigenrichting. Heel erg zelfs

Ik meestal ook. Als iemand vreemd is gegaan, als iemand iets van je heeft gestolen, als iemand je auto in

de fik steekt: je doet ze niets aan.

Maar pedoseksuelen mogen van mij de graftyfus krijgen, en zijn ze w.m.b. vogelvrij :)

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666069 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:29 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Waarom kom je zo op voor de pedofielen eigenlijk, vreemd wel.

Wat zou jij doen als iemand je kind misbruikt, niks zeker.

Er zijn moeders die dit goedkeuren helaas, ziek genoeg, ben er zo eentje?

Of denk je nu echt dat de rechtstaat recht doet aan kinderen die seksueel misbruikt zijn
deerne?

Geloof je dat nu echt.

Adje glom van trots toen de pedopar tij werd toegestaan in zijn zieke brein klonk dit als een

klok.

Zie je het mag van de reger ing want verder denken zij niet nml.

Ik kom helemaal NIET op voor pedofielen onderontwikkelde trut.. Ik vind echter wel dat ze berecht moeten
worden ipv gemarteld of vermoord.
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666074 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Pleiten voor  de invoering van de doodstraf voor  veroordeelde pedofielen past juist prima in een rechtsstaat.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

Asphyx [-] Asphyx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666075 [PM] [Profiel]  

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:31 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Ik meestal ook. Als iemand vreemd is gegaan, als iemand iets van je heeft gestolen, als

iemand je auto in de fik steekt: je doet ze niets aan.

Maar pedoseksuelen mogen van mij de graftyfus krijgen, en zijn ze w.m.b. vogelvrij :)

Dit ja, net als homoseksuelen.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666076 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:29 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Whiskers2009, volgens mij leef jij in een droomwereld waar in er altijd recht wordt gedaan aan

de slachtoffers terwijl dit LANG niet altijd het geval is. Sterker  nog, bijna nooit.



Het is onbegrijpelijk dat jij pedoseksuelen liever vrij rond ziet lopen dan in elkaar getrapt. Echt

onbegrijpelijk gewoon.

Leg me geen woorden in de mond idioot. Waar  heb ik gezegd dat ze "vrij rond mogen lopen"? Ik had het

over rechtsstaat ipv eigenr ichting..
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666077 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:29 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Waarom kom je zo op voor de pedofielen eigenlijk, vreemd wel.

Wat zou jij doen als iemand je kind misbruikt, niks zeker.

Er zijn moeders die dit goedkeuren helaas, ziek genoeg, ben er zo eentje?
Of denk je nu echt dat de rechtstaat recht doet aan kinderen die seksueel misbruikt zijn

deerne?

Geloof je dat nu echt.

Adje glom van trots toen de pedopar tij werd toegestaan in zijn zieke brein klonk dit als een
klok.

Zie je het mag van de reger ing want verder denken zij niet nml.

Pedopartij is verboden

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/6/50#1356 66079 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:29 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Whiskers2009, volgens mij leef jij in een droomwereld waar in er altijd recht wordt gedaan aan

de slachtoffers terwijl dit LANG niet altijd het geval is. Sterker  nog, bijna nooit.

Het is onbegrijpelijk dat jij pedoseksuelen liever vrij rond ziet lopen dan in elkaar getrapt. Echt

onbegrijpelijk gewoon.

Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen die patat en pizza eten voor de tv niet hard inelkaar getrapt worden, of
mensen die downsyndroom hebben en dan nog in clownskleding rondlopen van die pofbroeken etc, of

mensen die kleine hondjes hebben terwijl ze in een flat wonen oid.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666082 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:31 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik kom helemaal NIET op voor pedofielen onderontwikkelde trut.. Ik vind echter wel dat ze

berecht moeten worden ipv gemarteld of vermoord.

Onderontwikkelde stomme achterlijke retarden trut dat gebeurd dus nooit, imbeciele mongolen idioot.......

Achterlijke simpele troela met je stomme prutskutslappekutbek.

Zo nu blij?

Schelden kan elk mens, moorden niet iedereen, maar wel als je kids hebt, nu krijg je een koekje van je eigen

aso deeg.
Hopelijk stik je er in.

You deserve it.
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666085 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:30 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Nee je iq stinkt net 100... hahahaha

Dat zal het zijn:*



"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666087 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:31 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik vind echter wel dat ze berecht moeten worden

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Leg me geen woorden in de mond idioot. Waar heb ik gezegd dat ze "vrij rond mogen lopen"?

Ik had het over  rechtsstaat ipv eigenrichting..

En wat als dat niet gebeurt? Zoals dat meestal het geval is? Bewijs leveren is immers moeilijk.

Jij vindt dan dat het slachtoffer niets terug mag doen? Ik heb het er niet over dat het slachtoffer dan vrijuit

gaat hè, maar  jij vindt vanuit moraal oogpunt dat hij/zij niets terug mag doen?

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/6/50#1356 66090 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:31 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Maar pedoseksuelen mogen van mij de graftyfus krijgen, en zijn ze w.m.b. vogelvrij :)

Wat doen pedosexuelen dan?
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666091 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:31 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Ik meestal ook. Als iemand vreemd is gegaan, als iemand iets van je heeft gestolen, als

iemand je auto in de fik steekt: je doet ze niets aan.

Maar pedoseksuelen mogen van mij de graftyfus krijgen, en zijn ze w.m.b. vogelvrij :)

En wat mij betreft niet. Moeten ook berecht worden
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666092 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:34 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Wat doen pedosexuelen dan?

Pedoseksuelen.

Ze verkrachten en traumatiseren kinderen.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666093 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:30 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Precies dit, als je het ergens niet mee eens bent, wil je je gelijk met geweld halen. Hoe dom is

dat. Wat als iedereen zo zou leven, dan hadden jij en ik niet meer  geleefd.

En je kan niet lezen want je verdenkt mij van iets wat er niet is.

Lui zoals jou zouden ze preventief moeten opsluiten, beter neemt je kind dit gedrag niet over



Geloof me mensen als jij ontmoet mijn kind niet eens, je bent een low life daar gaan we niet mee om nml.

Ze zouden jou preventief moeten ruimen graag met gas!

Deden ze in de oorlog ook nml met achterlijke zoals jij!

Fuck of dude

En ruk eens op volwassen volk...

sorry mods ze vragen erom...ben het nu zat
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/6/50#1356 66095 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:32 schreef Asphyx het volgende:

[..]

Dit ja, net als homoseksuelen.

En die vieze gerontosexuelen, beetje demente ouderen neuken die zich emotioneel of intellectueel niet

meer  kunnen verweren :( !
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666098 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:32 schreef Neuralnet  het volgende:
Pleiten voor de invoering van de doodstraf voor veroordeelde pedofielen past juist prima in

een rechtsstaat.

Nee, alleen barbaarse samenlevingen hebben de doodstraf
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666100 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:34 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

En wat mij betreft niet. Moeten ook berecht worden

Lees je ook andere posts voordat je zelf post, of loop je alleen maar te schelden en te tieren?

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666102 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:30 schreef Neuralnet  het volgende:

Als men bang is voor eigenrichting, roepen ze: "Rechtsstaat!" . Maar  ik lees hier pedofielen

die doodleuk melden dat ze het met kinderen over seks hebben met als doel ook tot de daad

te komen. Dat is ook al strafbaar , maar dan bestaat die rechtsstaat blijkbaar niet.

Mag wat mij betreft stukken harder aangepakt worden.
En ik heb geen idee wat het recidive percentage is van pedosexuelen maar dat ligt voor mijn gevoel

verdomde hoog en ik begrijp niet waarom dit niet harder wordt aangepakt (tbs)

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666105 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Onderontwikkelde stomme achterlijke retarden trut dat gebeurd dus nooit, imbeciele

mongolen idioot.......

Achterlijke simpele troela met je stomme prutskutslappekutbek.

Zo nu blij?

Schelden kan elk mens, moorden niet iedereen, maar wel als je kids hebt, nu krijg je een

koekje van je eigen aso deeg.

Hopelijk stik je er in.
You deserve it.

Ik hoef niks meer te zeggen, dank je :*
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin



snakelady [-] sna kelady - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666108 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

ssss...ssss...

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:26 schreef theunderdog het volgende:

[..]

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3317209/2012/09

/16/Pubergedrag-toch-niet-veroorzaakt-door-onrijp-brein-maar-waardoor-dan-wel.dhtml

http://gerardwesthoff.wordpress.com/2013/04/17/het-puberbrein-bestaat-niet/

http://www.nu.nl/gezondheid/2891913/puberbrein-kan-best-impulsen-beheersen.html

Leuk die zogenaamde algemene acceptatie, maar wetenschap is niet dogmatisch.

it je eerste link.

quote:

Puberhersenen zijn dus niet zozeer een volwassenenbrein dat nog niet klaar is; het zijn

creatieve innovatie- en leermachines, met al hun emotionele circuits helemaal gericht op
nieuwe ervaringen en het aftasten van sociale contacten.

Dat gaat wel weer  over. Volwassenen hebben een 'uitgerijpt' brein, zoals dat heet. Ze kunnen

gestructureerder denken, afgewogener besluiten nemen, en meer rekening houden met de

lange termijn dan jongeren. Dat heeft met ervaring en training te maken, legt Sarah Durston,
hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen in Utrecht uit.

Uit je tweede link.

quote:

maar je kunt o.a. uit de tabel op p. 26 het verloop van de ontwikkelingscurve met bijbehorende

leeftijden volgens Crone ongeveer schatten. Bij 12 jaar is al ca 75% (!)  voltooid. Bij 14 jaar ca

85% en bij 16 jaar ca 90%.

de laaste link.

quote:

Dat duidt erop dat adolescenten hun PFC soms wel gebruiken en soms niet, afhankelijk van

invloeden vanuit hun omgeving. Als ze gemotiveerd zijn om iets te doen, zetten ze de

benodigde hersengebieden wel in.

Dus bedankt, je hebt mijn mening alleen maar ondersteund. ̂ O^
"One cr ie s because one is sad. For example, I cry because othe rs are  stupid, and that makes me sad."

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206636 3/6/50#1356 66111 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:34 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Pedoseksuelen.

Ze verkrachten en traumatiseren kinderen.

Doen ze dat altijd? elke dag? :[
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666112 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:36 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik hoef niks meer  te zeggen, dank je :*

Je blijft er maar omheen draaien. Moeilijk om inhoudelijk te reageren hè...

quote:



0s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

dat gebeurd dus nooit.

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef Drxx het  volgende:

[..]

[..]

En wat als dat niet gebeurt? Zoals dat meestal het geval is? Bewijs leveren is immers
moeilijk.

Jij vindt dan dat het slachtoffer niets terug mag doen? Ik heb het er niet over  dat het

slachtoffer dan vrijuit gaat hè, maar  jij vindt vanuit moraal oogpunt dat hij/zij niets terug mag

doen?

Jouw, Whiskers2009, mening is dus dat als het voor de rechter niet te bewijzen valt dat je diegene met rust
moet laten en zijn leventje laat leiden?

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66363/6/50# 135666113 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:36 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ik hoef niks meer  te zeggen, dank je :*

Dat ik heb mensen zoals jij ook niets nog te zeggen, je bent te minderwaardig om eigenlijk op te reageren,
je bent te dom!

Jammer, misschien moet je het ooit ervaren dan.

Dat een viezerik aan je kind zit te prutsen, maar zul je zien wie hier dan het hardst jankt!

Jij dus...
baai!!!!!!!!!!!!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666115 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:34 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Geloof me mensen als jij ontmoet mijn kind niet eens, je bent een low life daar gaan we niet
mee om nml.

Ze zouden jou preventief moeten ruimen graag met gas!

Deden ze in de oorlog ook nml met achterlijke zoals jij!

Fuck of dude

En ruk eens op volwassen volk...

sorry mods ze vragen erom...ben het nu zat

Lol die laatste zin.

Als jij het nodig hebt om te denken dat ik (en anderen) zo'n persoon ben, pr ima jij je zin don Quichot

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666116 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef Drxx het  volgende:

[..]

[..]

En wat als dat niet gebeurt? Zoals dat meestal het geval is? Bewijs leveren is immers

moeilijk.



Jij vindt dan dat het slachtoffer niets terug mag doen? Ik heb het er niet over  dat het

slachtoffer dan vrijuit gaat hè, maar  jij vindt vanuit moraal oogpunt dat hij/zij niets terug mag

doen?

Moreel oogpunt.

Eb ja, ik ben tegen eigenrichting ( tenzij zelfverdediging in uiterste nood, net de wet)
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666118 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 03:35 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Lees je ook andere posts voordat je zelf post, of loop je alleen maar te schelden en te tieren?

Waar scheld ik in deze post? En waar  scheld ik zonder  zelf uitgescholden te zijn?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/6/50#135666119 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:37 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Moreel oogpunt.

Eb ja, ik ben tegen eigenrichting (tenzij zelfverdediging in uiterste nood, net de wet)

Oké, weinig sympathie dus. Jammer, erg jammer :N

Vooral als je dan mensen die wel sympathie met slachtoffers op kunnen brengen dan voor mongool of idioot

of zelfs achterlijk uitmaakt :N

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:37 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Doen ze dat altijd? elke dag? :[

Ik wil het niet eens weten of ze dat iedere dag doen.

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]
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Index / Klaagbaak / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten.

deel twee (!) Bookmark

[<]  [>] Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [Nieuw deel]     [Stop volgen]     [Reageer]

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066363/7/50#135666121 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:38 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Waar scheld ik in deze post? En waar scheld ik zonder zelf uitgescholden te zijn?

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Leg me geen woorden in de mond [b] [b][b][b] idioot[/b][/b][/b][/b]. Waar  heb ik gezegd dat

ze "vrij rond mogen lopen"? Ik had het over rechtsstaat ipv eigenr ichting..

Ik schold jou niet uit in mijn post.

KLB / Mensen die seks met minderjarige goed proberen te praten #3
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#3 (!) Bookmark

[<]  [>] Pagina: 1 2 [Nieuw topic]     [Stop volgen]     [Reageer]

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666125 [PM] [Profiel]  

...

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66128 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:37 schreef zhe-devilll het volgende:

Jij dus...

baai!!!!!!!!!!!!

guardian?

Wat heb ik nu weer gedaan -O-
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666129 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:32 schreef Asphyx het volgende:

[..]

Dit ja, net als homoseksuelen.

....
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666136 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:38 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Waar scheld ik in deze post? En waar scheld ik zonder zelf uitgescholden te zijn?

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:33 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Leg me geen woorden in de mond idioot. Waar  heb ik gezegd dat ze "vrij rond mogen
lopen"? Ik had het over  rechtsstaat ipv eigenrichting..

Ik schold jou niet uit in mijn post.

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666137 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!! Dit is zo'n droeftoeterig eigenr ichting topic geworden.. Ik laat de hersenlozen lekker  doorrazen en ga pleite

:W
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66139 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:40 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

....

Erger dan pedos want homosexuelen doen iets dat onnatuurlijk is :{w
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666141 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:42 schreef Whiskers2009 het volgende:

Dit is zo'n droeftoeterig eigenrichting topic geworden.. Ik laat de hersenlozen lekker doorrazen

en ga pleite :W



Och arme, kan niet met argumenten komen dus gaat ze ervan door :W

KolonelKhedaffi [-] KolonelKhedaffi - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#1356661 45 [PM] [Profiel]  

Mosterd gas na de  maaltijd. Hallo.
“Mandatory education is a coercive education that sup presses freedom. To impose specific teaching ma ter ials is a dicta tor ial act.”

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66156 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

SPOILER

Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666158 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

beter is zhe-devilll nog niet weg want ik wil nu eens goed bedreigd worden, huphup en als ik daar plaatjes

van pedo-bear voor moet posten dan is me dat een eer

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66161 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:44 schreef opgebaarde het volgende:

beter is zhe-devilll nog niet weg want ikmwio nu eens goed bedreigd worden, huphup en als ik
daar plaatjes van pedo-bear voor  moet posten dan is me dat een eer

Doen, ik vind dat een van de grappigste beren, echt :D
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666164 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:44 schreef BaajGuardian het volgende:

SPOILER

[ afbeelding ]

Te oud :{w

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666165 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:44 schreef BaajGuardian het volgende:

1390080426261

Minder.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666176 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Dit loopt uit de hand :')
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666187 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:47 schreef Leafeon672 het volgende:

Dit loopt uit de hand :')

Ach, nog altijd liever dat een pedofiel naar 11-jarige getekende meisjes kijkt dan dat hij een pedoseksueel

wordt.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66190 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:45 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Minder.

jonge je moet wel spoileren, tis mistie van pokomons.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666192 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:42 schreef Whiskers2009 het volgende:

Dit is zo'n droeftoeterig eigenrichting topic geworden.. Ik laat de hersenlozen lekker doorrazen

en ga pleite :W

Zei de hersenloze zelf :|W
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!



Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666194 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:48 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Zei de hersenloze zelf :|W

Daar  is ze weer _O-
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666195 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:48 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Zei de hersenloze zelf :|W

Foto van je kids?

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66201 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:48 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Zei de hersenloze zelf :|W

Wat vond je van het plaatje van mistie?
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666204 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 03:44 schreef opgebaarde het volgende:

beter is zhe-devilll nog niet weg want ik wil nu eens goed bedreigd worden, huphup en als ik
daar plaatjes van pedo-bear voor  moet posten dan is me dat een eer

Je voelt je dus behoorlijk aangesproken.

Goh wat een toeval.

Post maar een leuke pedobear pik.

En dan?

Voel je je dan happy oid, ben je dan de man?
Have fun with it, blijkbaar voel je je bedreigd plots door een ouder die zegt, dat diegene zal doen wat ze zal

doen als....dan!

Vreemd toch dat jij je zo aangesproken voelt.
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666207 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:49 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Wat vond je van het plaatje van mistie?

Vertel is die onder de 18?
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666212 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:48 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Daar is ze weer _O-

Zit je nu op je skypie te ouwehoeren met je fok friends beetje zwakjes jonguh...of ben je een girl?

:)
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666213 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:50 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Je voelt je dus behoorlijk aangesproken.

Goh wat een toeval.

Post maar  een leuke pedobear  pik.

En dan?
Voel je je dan happy oid, ben je dan de man?

Have fun with it, blijkbaar voel je je bedreigd plots door  een ouder die zegt, dat diegene zal

doen wat ze zal doen als....dan!

Vreemd toch dat jij je zo aangesproken voelt.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/09/dood_moet_ie_dood_dood_dood.html
Bekijk dit filmpje eens, dan weet je gelijk hoe mensen over jouw ongenuanceerdheid denken.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Neuralnet [+] Neuralnet - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666216 [PM] [Profiel] [Homepage] [Edit]  

Wat denken al die pedofielen nu? Dat ze nadat al hun argumenten zijn ontkracht alsnog toestemming krijgen

om aan kinderen te komen als ze maar lang genoeg trollen? Vergeet het maar.

Waar blijven ze nu met hun geleuter dat ze het allemaal in het belang van de kinderen doen? Schade bij de
kinderen boeit die pedo's niet. Aan het einde van het liedje willen ze gewoon seks met kinderen. Ongeacht

alle argumenten die hier voorbij zijn gekomen. Ik heb wat meldpunten benaderd en ga maandag aangifte

doen. Een prettige voortzetting.
Onze vr ijheid van meningsuiting is in gevaar. Strijd mee en blijf o p de hoogte via http://www.misdefinitie.nl/.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66219 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:50 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Vertel is die onder de 18?

Volgens mij is die 14 ofzo, dus gewoon legaal in spanje.

SPOILER

Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666220 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:52 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Volgens mij is die 14 ofzo, dus gewoon legaal in spanje.

SPOILER

[ afbeelding ]

Ehm... Misty is 10...

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#135 666221 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



Dans omdat het kan Toen ik minderjarig was, deed ik dat ook... :Y *O*
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666222 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen. Je kunt echt merken dat de mods slapen :')
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66223 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

2s Op zondag 19 januari 2014 03:52 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Ehm... Misty is 10...

Naja, lijkt iig niet er op dat ze geen sex wil.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666225 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:51 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/09/dood_moet_ie_dood_dood_dood.html

Bekijk dit filmpje eens, dan weet je gelijk hoe mensen over  jouw ongenuanceerdheid denken.

Hahaha geenstijl?

Wat denk je dat geenstijl vol zit met pedo's?

lol

damn echt je bent nog dommer dan ik al had verwacht, echt lol dit.
(komtie met geenstijl aan! Ben een fervent poster daar dude!)
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666226 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Naja, lijkt iig niet er op dat ze geen sex wil.

Ze is 10.

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666227 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef Leafeon672 het volgende:

Je kunt echt merken dat de mods slapen :')

Ja ze nemen tegenwoordig alleen nog maar verstandige mensen aan als mod ffs

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66228 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

9s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Ze is 10.

Nou je ziet toch duidelijk op het plaatje dat ze wil. :/
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666231 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Hahaha geenstijl?



Wat denk je dat geenstijl vol zit met pedo's?

lol

damn echt je bent nog dommer dan ik al had verwacht, echt lol dit.

(komtie met geenstijl aan! Ben een fervent poster daar dude!)

Het gaat om een Pauw&Witteman-filmpje
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666232 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Naja, lijkt iig niet er op dat ze geen sex wil.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Naja, lijkt iig niet er op dat ze geen sex wil.

Het animatie kind bukt gewoon, niks aan de hand toch?

Wie ziet hier nu iets erotisch in...
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666234 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:53 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Hahaha geenstijl?

Wat denk je dat geenstijl vol zit met pedo's?

lol
damn echt je bent nog dommer dan ik al had verwacht, echt lol dit.

(komtie met geenstijl aan! Ben een fervent poster daar dude!)

Domme tokkie dus _O- _O- _O- _O-

Stem je PVV ook nog? _O- _O- _O-
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666236 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

Nou je ziet toch duidelijk op het plaatje dat ze wil. :/

Getekend naar de gedachten van een pedofiel dus.

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66237 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Domme tokkie dus _O- _O- _O- _O-

Stem je PVV ook nog? _O- _O- _O-

:D !
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666238 [PM] [Profiel]  



Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Domme tokkie dus _O- _O- _O- _O-

Stem je PVV ook nog? _O- _O- _O-

Ik wilde het net gaan posten :D
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66242 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

9s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Getekend naar  de gedachten van een pedofiel dus.

oh op die fiets, ik zoek wel even of ik een plaatje van mistie kan vinden waarop ze duidelijk niet wil, moment.

Voor de balans he.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666244 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Domme tokkie dus _O- _O- _O- _O-

Stem je PVV ook nog? _O- _O- _O-

Ging jij niet weg? Ergens een pedoseksueel redden van boze mensen of zo?

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666245 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Het gaat om een Pauw&Witteman-filmpje

Ja die simpele zielen, oh wacht je vind je zelf nogal intelligent omdat je naar  hen kijkt?
Aha.... :') Ja nee dit is ook voor intelligente mensen natuurlijk, dat programma, hoger is er niet toch?

(Wie kijkt er  nog tv in dit land damn!!!!)
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666246 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:55 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ja die simpele zielen, oh wacht je vind je zelf nogal intelligent omdat je naar hen kijkt?

Aha.... :') Ja nee dit is ook voor intelligente mensen natuur lijk, dat programma, hoger is er niet

toch?

(Wie kijkt er nog tv in dit land damn!!!!)

Tokkie gespot :D
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/1/50# 135666250 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]



Domme tokkie dus _O- _O- _O- _O-

Stem je PVV ook nog? _O- _O- _O-

Oh kijk eens aan een fox online!
Wow hoeveel krijg je betaald dude.... :)

PVV stemmers dat mag niet hé in jouw belevingswereld stel je voor  zeg,

mens ga koken aub!
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#135 666252 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Dans omdat het kan Maarre word er nog geneukt?
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/1/50#1356 66253 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

9s Op zondag 19 januari 2014 03:54 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Getekend naar  de gedachten van een pedofiel dus.

SPOILER

"nee! ik wil geen seks ik ben nog maar tien!"

zo.

afblijven dus viese pedovielen je siet nu self dat se nyts wil ondanks dat se net haar  kamelevoetje sien liet :(
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666254 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Oh kijk eens aan een fox online!

Wow hoeveel krijg je betaald dude.... :)

PVV stemmers dat mag niet hé in jouw belevingswereld stel je voor zeg,

mens ga koken aub!

PVV-stemmer gespot :D
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666255 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

5s Op zondag 19 januari 2014 03:55 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Ging jij niet weg? Ergens een pedoseksueel redden van boze mensen of zo?

Ja, want alles wat ik postte in dit topic (alle delen) wees er op dat ik echt. echt. echt pro-pedoseksueel ben
toch? En het feit dat ik tegen eigenr ichting ben bewijst dat pas echt toch???

Serieus: hoe dom kun je zijn??
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/1/50#135666258 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:56 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Tokkie gespot :D



Als jij dat nu pas doorhebt, dan maakt dat weinig indruk over jouw verstandelijke vermogen
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Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666262 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Oh kijk eens aan een fox online!

Wow hoeveel krijg je betaald dude.... :)

PVV stemmers dat mag niet hé in jouw belevingswereld stel je voor zeg,

mens ga koken aub!

DUDE??? Serieus?? Kun je ECHT niet eens een sekse-symbooltje lezen??
_O- _O- _O- _O-
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

wilders_baas [-] wilders_baas - http://forum.fok.nl/topic/2066374 /2/50#13566 6264 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Wilders for president 20 10 Alle pedo's het land uit.

practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66266 [PM] [Profiel]  

141-93

Ik zeg doen, de wet zegt pedooooo

Pedobear_in_tub_with_Powerpuff_Girls

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666271 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef Snowballed het volgende:

Maarre word er nog geneukt?

Nee
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66273 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:59 schreef wilders_baas het volgende:

Alle pedo's het land uit.

Alle niet pedo's het land uit!
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666274 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:56 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Tokkie gespot :D

Ach alweer projectie, hoe vaak moet ik het nog zeggen dude kijk in die spiegel en ontdek het zelf.

Misschien krijg je ooit kinderen, of kleinkinderen, jankerd en als iemand aan ze komt kots van je
opmerkingen hier nu.

Trouwens als je het hebt over de woonwagen mensen, die zijn ook niet gemakkelijk met mensen die aan

hún kinderen komen.

Maar vreemd genoeg gebeuren daar ook minder vaak dit soort dingen.
Pedootjes zijn vast te bang.

Pedootjes denken dat ze overal zomaar mee wegkomen natuurlijk, want ouders volgen gewoon netjes de

wetten in dit land.

Tot ze die blaffer tegenkomen in hun face.
Of anus kan ook, in de gevangenis weet men ook wel weg met pedo's daar houden ze er niet van.
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666276 [PM] [Profiel]  



Ik heb trolletje verslagen.

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef Snowballed het volgende:

Maarre word er nog geneukt?

Ik ga zo slapen.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666277 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Ja, want alles wat ik postte in dit topic (alle delen)  wees er op dat ik echt. echt. echt

pro-pedoseksueel ben toch? En het feit dat ik tegen eigenrichting ben bewijst dat pas echt

toch???

Serieus: hoe dom kun je zijn??

Wtf :D

Ik zeg nergens dat je pro-pedofilie bent. Jij zei let terlijk dat je tegen agressie jegens pedoseksuelen bent

:') Jouw woorden.

Vervolgens noem je mij een idioot en zeg je "wanneer schold ik je uit dan!?!?!?!?!?!" :D Priceless.

Goddamn gir l :') Als God bestond had ik hem aangeklaagd als ik jou was.

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#135 666281 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Dans omdat het kan

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:00 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Nee

Nou..... -O-

Nauw? *O*
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

BaajGuardian [+] BaajGuardian  (FOK!Hunk 2013) - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66283 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

officiele fok! mascotte.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:00 schreef zhe-devilll het volgende:

Trouwens als je het hebt over de woonwagen mensen, die zijn ook niet gemakkelijk met

mensen die aan hún kinderen komen.

klopt daar moet je eerst voor betalen bij ze.
Voor rambam pm mij, en anders pm je maar he-man hij heeft een a penlichaam, ik een normaal fit lichaam.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666285 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 03:59 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

DUDE??? Serieus?? Kun je ECHT niet eens een sekse-symbooltje lezen??

_O- _O- _O- _O-

Wie wil jou nu lezen?
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66286 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:00 schreef zhe-devilll het volgende:



[..]

Ach alweer projectie, hoe vaak moet ik het nog zeggen dude kijk in die spiegel en ontdek het

zelf.
Misschien krijg je ooit kinderen, of kleinkinderen, jankerd en als iemand aan ze komt kots van

je opmerkingen hier  nu.

Trouwens als je het hebt over de woonwagen mensen, die zijn ook niet gemakkelijk met

mensen die aan hún kinderen komen.
Maar vreemd genoeg gebeuren daar ook minder vaak dit soort dingen.

Pedootjes zijn vast te bang.

Pedootjes denken dat ze overal zomaar mee wegkomen natuurlijk, want ouders volgen

gewoon netjes de wetten in dit land.

Tot ze die blaffer tegenkomen in hun face.

Of anus kan ook, in de gevangenis weet men ook wel weg met pedo's daar houden ze er niet

van.

ben je zelf misbruikt? Shit wat serieus weer :|W

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666288 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef BaajGuardian het volgende:

[..]

klopt daar moet je eerst voor betalen bij ze.

_O-
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666289 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:00 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Ach alweer projectie, hoe vaak moet ik het nog zeggen dude kijk in die spiegel en ontdek het

zelf.

Misschien krijg je ooit kinderen, of kleinkinderen, jankerd en als iemand aan ze komt kots van
je opmerkingen hier  nu.

Trouwens als je het hebt over de woonwagen mensen, die zijn ook niet gemakkelijk met

mensen die aan hún kinderen komen.

Maar vreemd genoeg gebeuren daar ook minder vaak dit soort dingen.
Pedootjes zijn vast te bang.

Pedootjes denken dat ze overal zomaar mee wegkomen natuurlijk, want ouders volgen

gewoon netjes de wetten in dit land.

Tot ze die blaffer tegenkomen in hun face.
Of anus kan ook, in de gevangenis weet men ook wel weg met pedo's daar houden ze er niet

van.

Je bent gewoon een achterlijke onderbuikkoe, die niet weet waar haar hersenen uithangen.. Maar wees er

maar  trots op hoor Ô^
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#135 666290 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Dans omdat het kan

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 04:00 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Ik ga zo slapen.

RTZp6Ye
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 374/2/50#13 5666291 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  



de soa verspreide r

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 03:57 schreef Snowballed het volgende:

Maarre word er nog geneukt?

Kom maar
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 374/2/50#13 5666294 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 03:59 schreef pract ics het volgende:

[ afbeelding ]

Ik zeg doen, de wet zegt pedooooo

[ afbeelding ]

Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#135 666295 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Dans omdat het kan

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

Kom maar

Ben jij in het bezit van 1 of meerdere tetten?
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666297 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef pract ics het volgende:

[..]

ben je zelf misbruikt? Shit wat serieus weer  :|W

Wat is dit nou weer voor  een kutcomment?

Wat als ze echt misbruik zou zijn? Wat is dan je punt? En als het te ser ieus voor je is flikker  je toch op joh :')

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666300 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Wie wil jou nu lezen?

Dat jij niet kunt lezen is niet mijn probleem.. Ik bedoel maar: zelfs een icoontje is te moeilijk..

*ONGELOFELIJK*
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666303 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Wie wil jou nu lezen?

Ga je kinderen lekker misbruiken ofzo, heb je tenminste nog wat te doen.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666304 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:03 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]



Ga je kinderen lekker misbruiken ofzo, heb je tenminste nog wat te doen.

Gast, tyf op.

BozeHaas [-] BozeHaas -  http ://forum.fok.nl/topic/2066 374/2/50#13 5666305 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

de soa verspreide r

quote:

14s Op zondag 19 januari 2014 04:02 schreef Snowballed het volgende:

[..]

Ben jij in het bezit van 1 of meerdere tetten?

Meerderen en ik ben pluizig.
Ik haat de mensheid, ben ik nu een racist?

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666309 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 04:04 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

Meerderen en ik ben pluizig.

_O- _O- _O- _O-
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666311 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 04:04 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

Meerderen en ik ben pluizig.

:D
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666314 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Je bent gewoon een achterlijke onderbuikkoe, die niet weet waar  haar gersenen uithangen..

Maar wees er maar trots op hoor ^O^

Jezus je iq is niet bijster hoog dat viel me al op maar dat koe!

Damn wijf krijf een dikke penis in je aars, dat verdien je keihard, je bent zelf een ugly cow.

Helleveeg met die kutkat in je avatar.

Damn woman, stupiddddddddddd one! woehahahaha........dit is echt te erg voor  woorden zo een dom wijf.
Zo geen enkel gevoel voor medemensen, denkt enkel oh ik hoor iets en oh dat is zo.

Verder nadenken kun je niet eens retard.

Jammer bijna heel nl zit vol met dit soort domme lui.

Djezus, echt sneu hele land naar  de kloten door mensen zoals jij.

Ga lekker je man mailen in prison!

Pff ben er klaar mee ziek verhaal hier, mensen die hier nog een beetje pedoo's gaan verdedigen damn de

wereld is nutsssss
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66316 [PM] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 04:02 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Wat is dit nou weer voor een kutcomment?

Wat als ze echt misbruik zou zijn? Wat is dan je punt? En als het te serieus voor je is flikker je



toch op joh :')

nouja iemand die zelf misbruikt is kan niet echt een oordeel geven die niet bevooroordeeld is he. :7

Serieus? Kerel ga huilen, 9/10 aanklachten van pedofilie is bullshit. Omdat de jongere partij er  eerst mee

instemt en vervolgens na wat gezeik er ineens een probleem van maakt. Natuurlijk plaatst een slim persoon
zich niet in zo'n situatie, maar soms wil je gevoel ook wat :')

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666323 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:03 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]

Ga je kinderen lekker misbruiken ofzo, heb je tenminste nog wat te doen.

Je spoort echt niet imbeciel!!!!!!!!
Gvd
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666324 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:05 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Jezus je iq is niet bijster hoog dat viel me al op maar  dat koe!

Damn wijf krijf een dikke penis in je aars, dat verdien je keihard, je bent zelf een ugly cow.

Helleveeg met die kutkat in je avatar.

Damn woman, stupiddddddddddd one! woehahahaha........dit is echt te erg voor woorden zo

een dom wijf.
Zo geen enkel gevoel voor  medemensen, denkt enkel oh ik hoor  iets en oh dat is zo.

Verder nadenken kun je niet eens retard.

Jammer bijna heel nl zit vol met dit soort domme lui.

Djezus, echt sneu hele land naar de kloten door mensen zoals jij.

Ga lekker je man mailen in prison!

Pff ben er klaar mee ziek verhaal hier, mensen die hier nog een beetje pedoo's gaan

verdedigen damn de wereld is nutsssss

Tokkie :W
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666327 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Nu we toch persoonlijk zijn. Zhe-devilll, wat is je favoriete kleur en stel iemand rijdt met zijn fiets tegen jou op

op je scooter. Wat vind jij een gepaste sanctie voor deze doerak?

Xx

practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66329 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:05 schreef zhe-devilll het volgende:

[..]

Jezus je iq is niet bijster hoog dat viel me al op maar  dat koe!

Damn wijf krijf een dikke penis in je aars, dat verdien je keihard, je bent zelf een ugly cow.

Helleveeg met die kutkat in je avatar.

Damn woman, stupiddddddddddd one! woehahahaha........dit is echt te erg voor woorden zo
een dom wijf.

Zo geen enkel gevoel voor  medemensen, denkt enkel oh ik hoor  iets en oh dat is zo.

Verder nadenken kun je niet eens retard.

Jammer bijna heel nl zit vol met dit soort domme lui.

Djezus, echt sneu hele land naar de kloten door mensen zoals jij.

Ga lekker je man mailen in prison!

Pff ben er klaar mee ziek verhaal hier, mensen die hier nog een beetje pedoo's gaan

verdedigen damn de wereld is nutsssss

Hier nog zon geval wat is misbruikt :')



Ik haat wisker  het meest, maar deze post is pure bullshit :W

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666332 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:05 schreef pract ics het volgende:

[..]

nouja iemand die zelf misbruikt is kan niet echt een oordeel geven die niet bevooroordeeld is

he. :7

Hoezo niet? Waar baseer je dat op? Die weten toch juist beter wat het met een kind doet, en of

pedoseksuelen ook echt veroordeeld worden of niet en hoe moeilijk het is?

quote:

9/10 aanklachten van pedofilie is bullshit. Omdat de jongere partij er eerst mee instemt en
vervolgens na wat gezeik er ineens een probleem van maakt.

:') :') :')  :') :') :')  :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

:') :') :')  :') :') :')  :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

:') :') :')  :') :') :')  :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

:') :') :')  :') :') :')  :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666334 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:01 schreef pract ics het volgende:

[..]

ben je zelf misbruikt? Shit wat serieus weer  :|W

Nee godzijdank niet nee, hoezo moet je misbruikt zijn om normaal te reageren ofzo?

Wat is er met jullie gebeurd in vredesnaam dat je een pedofiel goedkeurt?
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!

Helsinki [-] Helsinki - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66335 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

De reacties in dit topic zijn om te janken gewoon.
Why fall in lo ve when you can fall aslee p?

Snowballed [-] Snowballed - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#135 666338 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Dans omdat het kan

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 04:04 schreef BozeHaas het volgende:

[..]

Meerderen en ik ben pluizig.

Dus zoiets maar dan niet geschoren?
VXYth6F
One good thing about music:

When it hits, you feel no pain,

So hit me with music..

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666339 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:06 schreef pract ics het volgende:

[..]

Hier nog zon geval wat is misbruikt :')

Ik haat wisker het meest, maar deze post is pure bullshit :W

Je reageert twee keer op dezelfde gebruiker  mongool. Weet je niet eens wie je voor je hebt? :')

opgebaarde [+] opgebaarde - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666340 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:03 schreef Leafeon672 het volgende:

[..]



Ga je kinderen lekker misbruiken ofzo, heb je tenminste nog wat te doen.

:D :'(  :D

Whiskers2009 [-] Whiskers2009 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666341 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Maak dat de kat wijs!!

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:06 schreef pract ics het volgende:

[..]

Hier nog zon geval wat is misbruikt :')

Ik haat wisker het meest, maar deze post is pure bullshit :W

Kun je nagaan Tokkie, deze gast vind jou erger  dan zijn ergste nachtmerrie _O- _O- _O-
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin

practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66342 [PM] [Profiel]  

quote:

13s Op zondag 19 januari 2014 04:06 schreef Drxx het  volgende:

[..]

Hoezo niet? Waar baseer je dat op? Die weten toch juist beter  wat het met een kind doet, en

of pedoseksuelen ook echt veroordeeld worden of niet en hoe moeilijk het is?

[..]

:') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :')

:') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :')

:') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :') :')
:') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :') :')  :') :') :')  :') :') :')  :')

Ja hoeveel 18-24 jarige lopen niet tegen de lamp met dit geintje :')

Over  kortzichtig praten dan

Leafeon672 [-] Lea feon672 - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666343 [PM] [Profiel]  

Ik heb trolletje verslagen.

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:07 schreef Helsinki het volgende:

De reacties in dit topic zijn om te janken gewoon.

We zijn gewoon gezellig aan het trollen :P.
DENK AAN DE KINDEREN! DENK DAN TOCH AAN DE KINDEREN!

DENKT DAN OOK HELEMAAL NIEMAND AAN DE KINDEREN!

Drxx [-] Drxx - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666345 [PM] [Profiel]  

quote:

10s Op zondag 19 januari 2014 04:07 schreef pract ics het volgende:

[..]

Ja hoeveel 18-24 jarige lopen niet tegen de lamp met dit geintje :')

Over kortzichtig praten dan

Is goed man. Jij denkt dat 9 van de 10 gevallen van pedofilie verzonnen is.

zhe-devilll [-] zhe -devilll -  http://forum.fok.nl/topic/20 66374/2/50# 135666347 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Yeah,But,No,But,Yeah,But

quote:

1s Op zondag 19 januari 2014 04:06 schreef opgebaarde het volgende:
Nu we toch persoonlijk zijn. Zhe-devilll, wat is je favoriete kleur en stel iemand rijdt met zijn

fiets tegen jou op op je scooter. Wat vind jij een gepaste sanctie voor deze doerak?

Xx

Ten eerste rijd ik niet met een scooter of brommer.

Als iemand tegen mijn auto zou rijden dan zou dat per ongeluk kunnen zijn, maar  dat is maar een auto en
geen mens.

En zeker geen kind, of merk je dat verschil nu al niet meer?

Daarnaast wat the neuk heeft een aanrijding te maken met kindermisbruik?

Djezus............damn
Eh, eh eeh.....

I love..LittleBritain

//Jij be nt een user waa r er meer van zouden moeten zijn, zhe devilll // Ik dacht dat je schreef Hitler ofzo//Huillie is mine!



practics [-] practics - http://forum.fok.nl/topic/206637 4/2/50#1356 66348 [PM] [Profiel]  

quote:

0s Op zondag 19 januari 2014 04:07 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

Kun je nagaan Tokkie, deze gast vind jou erger dan zijn ergste nachtmerrie _O- _O- _O-

gvd echt knal mij af, had nooit verwacht dat deze dag zou komen 8)7 |:(

Marie30 [-] Marie30  (Moderator) - http://forum.fok.nl/topic/2066374/2/50#135666350 [PM] [Fo toboek] [Profiel]  

Perception is reality. Trollen, slowchatten, hoop picdumps, reeksen (die we NIET willen in KLB).

Bagger bagger  bagger, en niet eens bagger dat ik op dit uur oogtoeluikend kan toestaan :N

Genoeg.

Tevens morgen deze topics eens nalopen en kijken wie een note verdient.
Are  yo u fokking to me?
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