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Verliezerus Slechtus 



 
Bent u het zat controllers door uw dubbelglazen ruit te zien vliegen? Heeft u het gehad met 
klagende buurjongetjes die weer afgetuigd zijn door uw verliezende zoon/dochter*?  
Dan bent u aan het juiste adres (lees: u heeft de juiste folder gepakt). Grote kans dat uw kind 
lijdt aan het ‘Verliezerus Slechtus syndroom’. De symptomen van deze aandoening zijn over 
het algemeen hetzelfde. Hieronder een kort lijstje: 
 

- Vlagen van verstandsverbijstering bij 
dreigend verlies 

- Het befaamde ‘Dat knoppie werkt niet!!’-
moment bij dreigend verlies 

- Fysieke agressie bij verlies 
- Woedeaanvallen bij verlies 

 
Dit alles kan gepaard gaan met enkele 
vloeken/scheldwoorden die het daglicht niet kunnen verdragen. Scoort uw kind op 3 van de 4 
symptomen? Dan zou ik maar doorlezen als ik u was! 
 

 
 
 

 
Leuk en aardig allemaal, zult u denken, maar waarom mijn kind? Of misschien nog wel 
belangrijker, hoe heeft hij/zij* dit opgelopen? Hier zijn een aantal theorieën over, waardoor 
de wetenschap in twee kampen is verdeeld . Aan de ene kant, heb je de wetenschappers die 
het over de biologische boeg gooien. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat het een 
overblijfsel is van de overlevingsdrang. Darwin stelde immers dat we zijn ingesteld op 
overleven. Vandaar dat zelfs de kleinste schermutselingen gewonnen moeten worden.  
De andere partij, de psychologen, geeft (zoals vaker) de opvoeding de schuld. Veel van de 
patiënten zijn/worden verwend door de ouders. Ze zijn gewend hun zin te krijgen, dus 
waarom niet bij zoiets simpels als een spelletje? De Darwin-groep krijgt echter steeds meer 
aanhang. Of dit te maken heeft met de steeds maar groter wordende concentratie CO2 of 
met de dalende radioactiviteit van Tjernobyl, is nog onduidelijk. 
 
 
 
 
 
Als je een patiënt tegenkomt, plat op de grond gaan liggen. Als er geen hulp komt... Sterkte! 
Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, maar er is zo bizar weinig dat je er tegen kunt doen. 
Tijdelijke oplossingen zijn gevonden. Tot 10 tellen is bij iedere licht ontvlambare situatie een 
beproefde remedie. Tevens vervullen zoete versnaperingen een zeer goede afleidingsrol bij 
een verloren partij. Maar voor een permanente oplossing zijn al verschillende onderzoeken 
op niets uitgelopen. Toch is er één beproefde, doch ietwat omstreden, methode. Een 
minderwaardigheidscomplex laat al de bovengenoemde symptomen verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. 

Inleiding + Symptomen 

Hoe kan dit? 

Wat te doen? 



 
 
Mocht u na het lezen van deze folder het syndroom herkennen bij mensen uit uw directe 
omgeving? Geef ze dan op bij het meldpunt ‘Verliezerus Slechtus’(te bereiken via het nummer:  
0900-eenbekendevanmijlijkthetsyndroomtehebben €60,-  per minuut) en krijg het gratis 
introductiepakket thuis gestuurd. Hierin vindt u een stressbal, een zak aardbeienveters en 
boekje vol nakend vrouwelijk schoon. Vervolgens kunt u voor slechts €0,20 per week het 
gratis blad van onze organisatie thuis laten bezorgen. Hierin staan de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van het al eerder genoemde syndroom. Dokter out! 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Disclaimer: Dit artikel is op geen enkel argument/artikel gebaseerd. De doktersgraad van de auteur is op geheel onrechtmatige wijze 
verkregen en dient dan ook niet serieus genomen te worden. Budgetgaming.nl is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor de 
gevolgen van dit artikel.  
 

 

Contact 


