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ongehoord xl als je twijfelt of je al een orgasme hebt - over het politieke jaar ik zie meneer van besien meer dan mijn
eigen vrouw hij is de eerste die ik zie nadat ik uit mijn bed ben gekropen en hij zal de laatste zijn die ik zie voor ik weer in,
marco van basten wikipedia - marcel marco van basten utrecht 31 oktober 1964 is een voormalig nederlands
profvoetballer van basten drievoudig europees voetballer van het jaar en tweevoudig wereldvoetballer van het jaar wordt
wereldwijd erkend als een van de beste voetballers aller tijden de voormalige aanvaller werd geroemd om zijn balvastheid
techniek tactische klasse en manier van afronding, klaas jan huntelaar wikipedia - dirk jan klaas huntelaar voor drempt 12
augustus 1983 is een nederlands voetballer die doorgaans centraal in de aanval speelt hij kwam in 2017 transfervrij over
van schalke 04 naar afc ajax huntelaar was van 2006 tot 2015 international in het nederlands elftal waarvoor hij 76
wedstrijden speelde en 42 keer scoorde en wordt daarom gezien als een van de beste spitsen die het nederlands
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