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6

uf

min - ca#17002

sal - ca#17003

wan - ca#17001
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blob - ca#17004

tek - ca#17005

zum - ca#17006
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wan heeft zin in een spel

in de uf is het duf.
wan weet niet wat te doen.
een spel is wel tof.
maar wie heeft zin in een spel?
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