
k ga nog even verder, het wordt meer dan 24 u van Le Scaf.!
 !
Update:!
Bedenk wel dat pathologisch liegen bij het ziektebeeld NPS hoort.  Het in herhaling vervallen zou 
te maken kunnen hebben met het slechte korte termijn geheugen van de twitteraar.!
 !
In meerdere delen gekopieerd van de tijdlijn van deze zot. Later op de dag zal ik deze tl van 
commentaar voorzien en plaatsen op het het andere blog.!
Heeft u een teiltje bij de hand?!
En geen zorg dit is alleen een bizarre hobby voor vandaag, Scaf doet dit al anderhalf jaar, Eigenlijk 
zou ik vereerd moeten zijn met de 24/7 aandacht, ware het niet dat stalkers erg gevaarlijk zijn.!
 !
Vandaag: 23-3-2014!
 !
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
Aangifte wp.me/s2gQEi-aangifte via @Tibaert Even ter attentie, omdat een link niet werkte…;-)!
21m!
Alphonse Scaf @Tibaert!
Even een haatblogje tussendoor… wp.me/p2gQEi-J8 Herhaling op herhaling hoe absurd ook is de 
kracht van propaganda. Zie @GaviMensch!
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
Een gevaar voor de geestelijke gezondheid in ons land. Een kleine vrouwelijke Wilders… ht.ly/
uRGyL Volg haar!!
12m!
Alphonse Scaf @Tibaert!
DE VROUW VAN CENSUUR EN PLAGIAAT ht.ly/uRGyL Geduld is een schone zaak. Er valt nog 
zoveel te vertellen, dat komt nog wel.!
 !
8h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
De vrouw van censuur en plagiaat wp.me/p2gQEi-2Dz via @Tibaert cc @GaviMensch met het 
verzoek mijn vraag te beantwoorden.!
 !
 !
 22-3-2014!
 !
V!
 v!
 v!
 !
49m!
Avlphonse Scaf @Tibaert!
 zoek de verschillen met Wilders… TL @GaviMensch Stel je voor dat Eveline van Donkelaar 
censor mocht spelen. Ik kan er van mee spreken..;-)!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Intussen publiceert Eveline van Donkelaar een lijstje van haar grootse anti-Wilders werken. Maar 
waar zijn die verdwenen blogjes van haar?!
·                          !
 !
1h!



 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Volg dat mens haar TL en u wordt als vanzelf wijzer… Een Bataafse is in haar wiek geschoten… 
wp.me/p2gQEi-2D9 via @Tibaert!
·                          !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Feiten tellen, laster en smaad gaan op jouw conto…;-) RT @GaviMensch: Inclusief plagiaat update 
en daar (cont) tl.gd/n_1s13c49!
·            !
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Een uurtje geleden wilde ik stoppen, maar toen zag ik die hilarische tweets over plagiaat bij 
@GaviMensch. Iets voor een blogje? Ja…!
·                          !
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Ja, ik bedoel dat letterlijk: Volg haar! Ze doet in wezen niets anders dan Wilders in het groot… Een 
anti-fasciste noemt ze zich…;-)!
 !
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Aan de volgers van @GaviMensch. Wilt u graag bedrogen worden? Leest u graag hoe mensen 
door het slijk worden gehaald? Volg haar!!
 !
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Gisteren had ik je het een en ander gevraagd. Weet je geen antwoord? RT @GaviMensch: 
@jXXXXX tja iets met dubbeltje en kwartje?…!
                        !
·                          !
DetailsOpen!
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Zeg, mij beschuldigde je ook al van plagiaat. Graag de feiten… RT @GaviMensch: @jaapvanp ik 
heb de vlerk (cont) tl.gd/n_1s13bir!
 !
 !
2h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !



Tja, vlerk… Hoe moet ik jouw gedrag omschrijven? RT @GaviMensch: @jXXX ik heb de vlerk 
geblockt, geen (cont) tl.gd/n_1s13bij!
n!
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Wie is een van de grootste vlerken op Twitter? Eveline van Donkelaar wellicht? RT @GaviMensch: 
Ik block (cont) tl.gd/n_1s13b8e!
                 !
 !
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Een Heer schiet te hulp.;-) Gangbare praktijk, zie @hXXXX. RT @nXXXX: @GaviMensch Heeft 
men je artikel gepikt? @bXXXXX @vXXX!
                       !
 !
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Vrouw zeker. Maar dame? Dame durf je te zeggen. Bij al die smaad en laster? RT @GaviMensch: 
Gast? Meneer (cont) tl.gd/n_1s13b7f!
 !
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Ze weet niet wat plagiaat is, vrees ik. Ze beschuldigt mij er ook van…;-) RT @bXXXXX: 
@GaviMensch (cont) tl.gd/n_1s13b77!
·                          !
 !
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXXX Zo is het… Over die gesprekken op het politiebureau doe ik nog wel eens een boekje 
open…;-) Tot kijk…!
                        !!!
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXX Maar nu ben ik weer weg. Nog een fijne dag verder en tot ziens…;-)!
 !
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXXXt op, de AIVD, de recherche, de politie. Anti-Wilderianen, die erger zijn dan de 
meester…;-) Dat alles wil ik graag afronden..;-)!
                          !



 ViewConversation!
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXX politie. Onbegrijpelijk, maar zo liggen de feiten. Wat ooit bij de NRC begon is 
uitgegroeid tot een heus project. Er treden in!
                          !!!
3h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXX …;-) De grap is als je die smeerlapperij aan jou gericht toont, voer je een hetze, ben je 
een haatzaaier en stappen ze naar de!
 !
3h!
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXX Het is inmiddels een geschiedenis van 5 jaar. Zie maar: ht.ly/uR59P Die praktijken wil 
ik laten zien…;-)                         !
 !
4h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXXXX Een raad die ik ook iedereen geef. Zelf kan ik hem niet opvolgen…;-) Het kost 
inderdaad energie…!
 !
4h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Kennen jullie elkaar via @vlunk? Zie: ow.ly/i/4Ze48 RT @GaviMensch: @Raspoetin69 Laten we 
wel zijn (cont) tl.gd/n_1s13ahc!
·                          !
·                           4h!
@BXXXXX Wat de oorzaak is bij jou, ik zou het niet weten…;-)!
·                          !
·                          !
4h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@BXXXXX Zie je haar nog? Niet in het echt, maar op het Tweetdeck?…;-) Op de Hoorsuite kan ik 
iedereen zien, geblokt of niet….!
                  !!!
17h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Of beter volgens de logica van @hXXXXX en @GaviMensch en bvd @vXXXXX RT@Jxxx: Het 
zijn de (cont) tl.gd/n_1s134ar!



 !
17h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Volgens de logica van GeenStijl, neem ik aan? cc @hXXXXX en @GaviMensch RT @JXXXXXX 
Het zijn de (cont) tl.gd/n_1s134ai!
                      !
DetailsOpen!
17h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Dus ik ben ook al asociaal…? cc @hXXXXX en @GaviMensch RT @JXXXXX: Het zijn de (cont) 
tl.gd/n_1s134a7!
                          !
DetailsOpen!
17h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Fatsoen, terrorist, chicken, Hitler… Vervoeg je bij@HXXXXX en @GaviMensch… ;-) RT 
@JXXXXXX: (cont) tl.gd/n_1s13483!
 !
 !
Gisteren: 21-3-2014!
V!
v!
v!
v!
v!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Is het mens gaan slapen? Vraag me toch af of ze geen last van haar geweten heeft, last van 
nachtmerries en zo. Tja, @GaviMensch…!
                          !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Eindelijk Maastricht verlost van… Ja, hoe noem je zo iemand? RT @GaviMensch: @wltXXXX 
Genoeg opties, nu de (cont) tl.gd/n_1s12urp!
 !
49m!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Ware Bataven, nee geen pvv’ers. Hun methodes zijn dezelfde, veel ernstiger ook: ht.ly/uPn9e cc 
@GaviMensch @JX#pvv!
                        !!!
57m!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !



Overigens, @GaviMensch, je valse aangifte tegen mij bij de @Politie is toch wel het summum van 
dwaas en/of doortrapt gedrag.!
                      !!!
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Tja, in jouw ogen ben ik erger dan Wilders, @GaviMensch. Over wie zegt dat wat? Over jou, denk 
ik, en je fascistische methodes….!
 !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Schreeuwend door de telefoon mij voor lul uitmaken is ook geen kenmerk van beschaafd gedrag, 
@GaviMensch. En dan dat blog…#pedofilie…!
 !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
En leg me nu eens uit waarom je een scène maakte over het AD, @GaviMensch… Was toch een 
staaltje onbeschoft gedrag van je, nietwaar?!
                        !!!
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Je wilt met m’n vrouw en kinderen praten, zeg je @GaviMensch. Zij moeten in een hel geleefd 
hebben zeg je ook. Mag jij dat wel zeggen?!
                          !!!
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Je suggereert dat ik alcoholist ben, @GaviMensch. Hoe kom je aan die wijsheid?!
                         !
 !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Waar heb ik plagiaat gepleegd, @GaviMensch? Ook hier, geef maar aan op mijn weblog…!
 !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Wanneer, waar, waarmee heb ik je kinderen bedreigd, @GaviMensch? Graag feiten. Geef maar 
aan op mijn weblog.!



 !
1h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Nogmaals, laat ze even zien: @GaviMensch: Hypocriet @Tibaert Ik heb tweets bewaard waar je 
staat te dansen op het… tl.gd/n_1s12mg7!
·                          !
6h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Zeg @GaviMensch, het tel.nr. al geprobeerd van die Joop? RT @JXXXXXl: RT @IXXXXXX: (cont) 
tl.gd/n_1s12o00!
                          !!!
6h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Eerlijk… Weet je wat dat is? Nee, eerlijk, dat weet jij niet… Je zelf verkopen, dat wel. RT 
@GaviMensch: (cont) tl.gd/n_1s12ntj!
                         !!!
6h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
EEN BATAAFSE IS IN HAAR WIEK GESCHOTEN ht.ly/uObmx!
                        !!!
6h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Deden de zionisten vóór het Eichmann proces ook, @GaviMensch. Toen ontdekte ze de 
propagandistische waarde RT (cont) tl.gd/n_1s12npa!
                    !
 !
Veel meer blogs… ±700… Wat is er niet juist? Reageer maar. @GaviMensch: 75 aan elkaar 
gebreide en (cont) tl.gd/n_1s12mh7!
                          !!!
7h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Laat ze even zien: @GaviMensch: Hypocriet @Tibaert Ik heb tweets bewaard waar je staat te 
dansen op het graf (cont) tl.gd/n_1s12mg7!
 !
12h!
Een Bataafse is in haar wiek geschoten… wp.me/p2gQEi-2D9 via @Tibaert Een update.!



                          !!!
16h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Een Bataafse is in haar wiek geschoten… wp.me/p2gQEi-2D9!
 !
16h!
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
@DaXXXX Verrukkelijke reacties van jou op het mens…;-) Nodig haar eens op een terrasje uit…;-) 
cc @GaviMensch!
 !
 !
Alphonse Scaf @Tibaert!
 !
Ter waarschuwing. Volgens dit mens ben ik nog erger. Wie is hier gek? RT @GaviMensch: Na 4 
jaar kan ik wel t (cont) tl.gd/n_1s12jvc!
 !
 !
 !
Amen!


