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Als je vertelt dat in Libië mensen worden omgekocht om te luisteren naar iets wat ze niet willen 

horen…hoor je overal oe’s en aa’s. 

En toch gebeurt in ons land precies hetzelfde. Radiostations kopen mensen om met prijzen, de een 

nog grotere dan de ander…om ze te laten luisteren naar muziek die ze helemaal niet willen horen. 

Dit zijn de hits waar Dave FM je mee omkoopt in de volgende 30 minuten 

 

Het mooie tegenwoordig is dat je via Twitter precies kunt zien wat de buurman aan het doen is…yep, 

die luistert ook naar Dave FM 

 

Ken je ook van die mensen die op Facebook vrienden zijn met Dave FM maar eigenlijk nooit 

luisteren!  

 

Terwijl opnieuw een F-16 wordt geladen met 4 nieuwe lange afstandsraketten voor Khadaffi, laadt 

Dave FM deze hits om in de komende 30 minuten op je af te vuren. 

 

Nieuw onderzoek wijst uit dat 47% van de mannen het wel eens heeft gedaan op het werk. Ik weet 

ervan en ik vind het prima, van mij mag hij dat gerust hoor. Luister naar Dave FM op het werk! 

 



 

 

Je mag best weten dat wij…hier bij Dave FM eigenlijk de hele dag lang maar zitten te wachten tot de 

plaat afgelopen is…zodat we weer een nieuwe geweldige plaat kunnen starten…en dan weer kunnen 

gaan zitten wachten tot die weer is afgelopen…Dave FM, luisteren is leuker! 

 

Dave FM presenteert een tevreden Dave FM luisteraar: hey, ik ben Jos uit Beek en donk en ik luister 

via m’n I pad die ik bij Sky Radio heb gewonnen altijd naar Dave FM. 

 

Misschien heb je ook gemerkt dat bijna elk radiostation deze week de iPad 2 weggeeft. Heb je er al ’s 

over nagedacht waar ze dat van betalen? Precies…nog meer reklame! Bij Dave FM hebben we zelf 

niet eens een iPad 2, laats staan dat we we er 1 weggeven. Maar daardoor kunnen we de komende 

30 minuten wel meer hits draaien van… 

 
Ha voetbal! Tsja nou zouden we je bij DAVE FM tickets kunnen geven naar elke wedstrijd van het WK 

in Zuid Afrika, verblijf in een vijf sterren hotel en limo-vervoer van en naar het vliegveld maar ja, wat 

hou je daar aan over na het WK? 

 

Een schedelbasisfractuur na relletjes in Zuid West Pretoria, een lege bankrekening na een avondje 

Casino of Chlamydia met de groeten van straatprostituee Angie. 

 

DAAROM laat DAVE FM je gewoon thuis voor de BUIS. Maar dan wel voor een Full HD Flatscreen van 

127 cm. Da’s van hier tot zeg maar hier. Volgende week – elke dag een Flatscreen zodat je het WK 

haarscherp kunt zien met het comfort van je eigen huis en omgeving [Truus BIER!! En pak ook wat 

voor jezelf] en als je het dan toch nog voor elkaar krijgt om Chlamydia op te lopen, hebben wij er in 

elk geval niks mee te maken – DAVE FM 

 

- Dave houdt van goedkoop en nog meer van gratis – DAVE FM gratis muziek 

- Dave’s Fave’s 

- De bak met platen die we draaien bij DAVE FM is de laatste tijd wel erg vol, dus we hebben 

de nummers die voor jou niet werkten er uit gegooid. Een radiostation zoals Pim Fortuyn het 

zou hebben gewild DAVE FM 

- Zaterdagavond bij Wim en Truus [niks,zap,niks] zaterdagavond bij DAVE FM! Dave’s Fave’s –

alle favorieten uit de 80’s van DAVE FM – 4 uur lang van 8 tot 12 Dave’s Fave’s. Wat doen 

Wim en Truus eigenlijk op zondagavond? Ik wou dat ik niet had gevraagd – DAVE FM 

- Soms heb je zin iets anders. [SABRINA,] Meestal heb je gewoon zin in DAVE – DAVE FM 

- Na het succes van i-Tunes presenteert DAVE FM de WHY-TUNES. Waarom kiezen voor nep als 

je het origineel kunt krijgen – DAVE FM 

- DAVE houdt van de 80’s zoals Michael Jackson hield van kinderpo…wil je echt dat ik dit zeg? 

Zoals Michael Jackson hield van kinderpostzegels – DAVE FM 



 

 

- Is het gras bij de buren groener dan bij jou… 

- Toen DAVE nog klein was luisterde niemand naar DAVE, nu DAVE groter is geworden luistert 

nog steeds bijna niemand naar DAVE en daar is DAVE blij om. Want daarom kan DAVE de 

muziek draaien die hij leuk vindt. DAVE FM – had je maar moeten luisteren. 

- Soms is DAVE blij, soms droevig en soms is DAVE zelfs boos! Maar DAVE is altijd DAVE – DAVE 

FM 

- Zo dus jij bent op zoek naar een radiostation dat meer muziek draait dan DAVE FM? 

Nou…euhh, succes! 

- DAVE houdt van muziek waar die mee mee kan zingen. Gelukkig houden wij ook heel veel 

van DAVE. DAVE FM. 

- Net als ieder mens heeft DAVE z’n eigenaardigheden. Deze week heeft ie 5 dagen in een kast 

gezeten om dit weekend uit de kast te komen! Voor een all 80’s weekend! 100% 80’s en 

Gerard? Die stoppen we terug in de kast. DAVE FM. 

- Er zijn mensen die zich afvragen of er maar 1 DAVE is. Euhm je hebt natuurlijk Sam & Dave, 

dan is er die wielrenner en dan is er nog…euhh ja niet alle Dave’s kunnen even goed zijn. 

DAVE FM. 

- DAVE houdt van het milieu, dus gaat hij bewust met z’n rotzooi om – Tatjana in de grijze bak 

– Shakin’ Stevens in de grijze. DAVE FM 

- Soms is DAVE een beetje kinky – elke werkdag ’s morgens om 9 en ’s middags om 5 uur. 80’s 

TRIO – DAVE FM 

- DAVE van 80’s classics – maar niet alle 80’s classics – DAVE FM 

 

 


