
Leo Kaya
Zijn recepten zouden van Vlaanderen een onderontwikkelde regio maken.

• Dietrich Vandrey
De enigste partij die echt kan zorgen voor een drastische ommekeer. Als zij niet aan het roer komen 
in de komende decennia is het schip compleet vergaan en verzopen. 

• Dirk Tuymans
VB zal natuurlijk de grootste partij worden...De andere partijen duwt het VB zelfs naar den top. Die 
willen niet luisteren naar de mensen hun stem. De gevolgen moeten ze maar dragen dan...

• Catherine Stessens
Super. Goed bezig. 

• Ludwig Vanden Boer
Als hij dan enkele schreeuwlelijken muilkorft en de doelstelling van de partij op een menswaardige 
manier brengt kan hij hierin slagen. De bevolking staat achter het vb maar wordt telkens afgeschrikt 
door de manier waarop die in beeld komt.

• Tom Haezebrouck
Eigenlijk is de weg van Vlaams Belang heel gemakkelijk. Als je die Somers en nu De Block bezig 
hoort die Vlaams Belangers bijna gelijk stellen met nazi's moet het eigenlijk een fluitje van een cent 
zijn om de grootste partij te worden en de ovld weg te vagen.

• lu marissen
Somers en de Block zijn daar voor aan het zorgen die twee doen er alles aan om de kiezers naar het
VB te laten overstappen

• Raphael Cools
De enige die de mening van vele stilzwijgende Vlamingen zal verdedigen.

• Jeff Stevens
Succes Tom!

• Ronald Boudewijns
Het cordon sanitaire mag en kan gewoon “niet” bestaan......

• loopbrug grijper kraan
en wat gaat het vb veranderen????Miljarden schulden,wie gaat dat oplossen.Jan met de pet???



• Jos devos
Laat ons hopen!

• Dany Duivejonk
Met simplistische one-liners (goed wetende dat wat het vb voorstelt in een normale democratie niet 
kan uitgevoerd worden) slaagt het vb er in de goed-gelovige naïeve vlaming mee te trekken in hun 
verhaal. Laat ze maar eens een termijn aan de macht komen dan zal die goed-gelovige naïeve 
vlaming ook wel direct merken dat wat ze verkondigen niets zal teweegbrengen ... op wie gaan ze 
dan de volgende keer stemmen als ze merken dat ze er ook hier (na de nva) erin geluisd worden ?

• raymond van der craen
Het Vlaams Belang zal de grootste partij worden en daar moeten ze zelfs geen actie of promotie 
voor voeren dat doen andere partijen door hun stommiteiten wel in de plaats van het Vlaams Belang.
Ze zullen wel leren luisteren naar de mensen.

• Patrick Weyers
Het succes hebben ze eerder te danken aan het beleid van de andere partijen. Die blinken uit in het 
negeren van de wensen van hun bevolking. 

• marc van de poel
Veel succes in je gevecht met de huichelaars van de SP, CD&V en Open VLD. Maar zolang de drie 
trado partijen dezelfde verzuilde structuur behouden en dus volledig afhankelijk zijn van hun Waalse 
spitsbroeders, zal er niets van in huis komen.

• magda de buyser
Laat ze aub mee regeren dan vallen ze van hun stoel en zijn volgende verkiezingen nergens meer.

• Peter Janssens
Heeft het verdiend. Pas maar op, linkse trado's, dit is iemand om rekening mee te houden en als hij 
zegt dat hij de grootste wordt dan geloof ik dat graag en met plezier.

• Evy De Poorter
Proficiat Tom, mijn stem heb je de volgende verkiezing zeker terug!!!

• Els Vervoort
Als het cordon doorbroken wordt om dan de asociale neoliberale agenda van de Nva uit te voeren, 
dan hoeft het voor mij niet. Laat een gematigd socialistische partij wat correcter en harder zijn voor 
de opgedrongen EU migratie agenda, en dan krijgen ze terug de stemmen van heel wat Vlamingen. 
Als de EU zijn buitengrenzen niet bewaakt dan is het ons recht onze binnengrenzen te controleren. 
De logica zelve 



• Henri Poireau
Topper!!

• Kevin Vandaele
Ik hoop Tom, dat je het sociale boven het 'flamingante' stelt ......

• Eduardo Van hoyweghen
De andere partijen moeten gewoon verder doen zoals ze bezig zijn en de kracht van het getal na 
volgende verkiezingen zal de rest doen.

• Denis Hermans
Arm Vlaanderen !

• Jos Goris
Hahaha, is niet moelijk met Somers als Minister van samenleving?

• Ronny Cuypers
De grootste worden zal makkelijk zijn, als de anderen zo blijven aanmodderen.

• JP Vlasschaert
Zij moeten zelf geen enkele moeite doen om de grootste te worden Door de stommiteiten van onze 
regerende partijen alleen al winnen ze elke dag meer en meer stemmen Alle sympathie voor Tom en 
zijn partij.

• Fred De Vlaminck
Bart Somers heeft het VB geholpen met duizenden stemmen door zijn ondoordachte uitspraken in 
de Kamer. Het VB zal afstevenen op een ongekend sukses, dat is zeker !

• ANDRE VAN DEUN
Verleden week gezien hoe hij Kathleen Cools in "Terzake" in haar bloot gat zette. Die wist van geen 
hout pijlen meer maken. En als Somers en De Block zo verder doen zal je de kiezers op een blaadje 
gepresenteerd krijgenn, met nog een dikke surplus indien NVA niet deelneemt aan de regering.

• Luc VAN BEVEREN
En, als ze de grootste worden...wat dan. Het is te laat, te danken aan onze vorige en huidige 
politiekers.

• christianne bruyland
Heer van Grieken, als eens gedacht een paar overlopers te zoeken, om bij uw partij aan te sluiten en
zo toch nog een meerderheid in zetels te halen, om Bart de Wever te deponeren



• Pascal Buytaert
Lang leve het Vlaams Belang

• geert jespers
De politici weten totaal niet waar ze mee bezig zijn, het zijn navelstaarders. Ga op straat en praat 
met wat de mensen bezig houdt en je zal zien waarom Vlaams Belang aan succes wint. Succes 
Tom.

• Fernando Di Giambattista
Go For It en proficiat Tom. Jij zult ook met uw vinger in de neus de grootste worden.

• DANIEL VERSTRAETEN
Arm Vlaanderen.

• Jan De Maeyer
Tenminste ene die opkomt voor de Vlamingen.

• diane colman
Ik vind dat het cordon sanitaire nu al zou moeten worden opgeheven want nu is er toch een 
onevenwicht tussen der Walen en de Vlamingen met al die verloren stemmen.

• Karel Van Geel
Go for it Tom. Het zal niet moeilijk zijn na de uithalen van Somers en zijn companenen die de 
overgrote meerderheid van de Vlamingen die het niet eens zijn met hun open deur politiek 
uitschelden voor nazi, dit zal in hun gezicht weerkeren want dat vergeet de bezorgde Vlaming niet.

• Luc Boeckx
Men mag niet vergeten dat BDW de enige was die wel met het VB wilde praten en dat ook gedaan 
heeft! En neen ben geen BDW fan. Het staat nu al vast dat VB dé grootste partij zal worden en wat 
hebben die nee knikkers dan bereikt?

• Gino Denil
Door de N-VA de foute beleidskeuzes voor te schrijven en op te dringen. Zoals ze nu gedaan 
hebben. Daarna is het gewoon wachten en oogsten. 

• Erwin De Mulder
Als ik de reacties van de lezers zie dan stel ik mij geen vragen over de toekomst van deze partij,zij 
stevenen af op en groot succes.Dat hebben alle andere partijen samen aan zichzelf te 
danken,inclusief N-VA.Ge kunt niet blijven de mensen uitlachen in hun gezicht.



• danny janssens
En nadien de grote desillusie, NVA ging hen voor.

• jose ceraia
Hij verdient het.

• Rudy Meert
Ik gun hem succes. Maar ik vrees dat het VB, ook al kan deze partij de grootste worden, nooit deel 
zal uitmaken van een regering tenzij in de oppositie. Ook het VB zal op haar limieten stuiten ivm 
haar kiesbeloftes die moeilijk zo niet onmogelijk juridische toetsen zal doorstaan. Een Vlaams Front, 
waar mijnheer Van Grieken van droomt, is zo meer dan ooit onhaalbaar. 

• Luc Ver Eecke
Mijn stem heb je zeker Tom ! Prachtmens . Meer verstand dan al die andere tezamen .

• Van Eersel Guy
Topman! Zulk gedreven persoon, daar snakt elke partij naar. Red ons vlaanderen

• Frans Dedokker
Topkerel!

• Erwin Lauwens
VB zal de grootste worden volgende verkiezingen, zelfs met een hond met een bril op aan het hoofd.
De andere partijen zijn betere reclame voor het VB dan eender welke reclamecampagne. Het 
'signaal van de kiezer' werd vroeger nog gerespecteerd de avond van de verkiezingen. Nu is het 
voor de traditionele partijen niet meer dan een ontkennen van hun staatsmanschap en 
verantwoordelijkheidszin door een 'groep minderwaardigen'. 

• rudy bryssinck
Als al de andere partijen zo verder doen ,zul je zelf niet veel moeten doen om de grootste te 
worden.maar goed dat je probeert een andere koers te varen die iets dichter bij de reguliere mensen
komt te staan die de harde (vorige) aanpak niet smaken

• Gilbert Rodts
Ik weet ook hoe kan doorbroken worden , namelijk massaal stemmen op VB zodat ze niet kunnen 
geweigerd worden en dat de anderen dan eens hun zo gezegde verandwoordelijkheid nemen .

• alfons moons
Succes Tom ! 



• werner Van der Kelen
Als Somers en De Block nog wat verder doen op het ingeslagen pad dan moet je niks meer doen, zij
maken jullie groot met hun afgrijselijke uitspraken een minister onwaardig

• Odilon Saverien
Proficiat Tom en maak er het beste van want zo kan het niet verder blijven gaan met deze grootsche 
waanzinnige poletiekers 
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