"Een moderator naar mijn hart"
GP beweerde het volgende en zat er weer eens naast:

Grutte Pier zegt: december 28, 2011

Wat heb je nu weer te mekkeren? Wanneer je een link aanklikt aldaar, resulteert het in registratie aldaar als
download. Wat dus gewoon een view is, maar dit ge heel terzijde. Ben jezelf blijkbaar ook achter. Kortom je
hebt vandaag, evt met hulp, zo ongeveer 3000 keer jezelf aangeklikt?

*Mien Got*

Reactie zal wel weer niet geplaatst worden, maar ‘verbouwd worden gemeld’, want wanneer de waarheid
over Fred naar boven komt…. is wat pijnlijk en genant onderhand…niet dan?!

En wie leest je gemiddelde rotzooi nog? Kijk met het tonen van eigen werk was je aardig bezig, met dit
‘uitgelokt’ ruziezoeken niet. zegt veel over je….

Succes, wederom…. (waarmee? … geen idee!….)

*zucht*

Fred van der Wal: Nooit geschoten altijd mis Grutte Pier maar ook nu zit je er weer fijn glad naast, ondanks
je veronderstelde gulden schot. Zoals de Belg zegt; Ge weet van hout geen pijlen te maken en van uut de
krammen schieten komt ook niks terecht… het vuur uit je sloffen zal je ook niet snel lopen want je zit thuis
in de ziektewet en een UWV uitkering.
Je voor ingenomen standpunt is gekleurd door rancune tegen mij en mijn werk. Het zal je –buiten het
groepje gefrustreerde vkbloggers uit dat zeilbootje van een gepensioneeerde leraar Nederlands, die
stukken schreef/schrijft die –overigens geheel terecht- niemand las/leest- gerust stellen dat je niet de enige
bent. Andermans rancune is de benzine die mijn motor doet lopen, dus ga maar lekker door met je hetze.
GP beweert dat een page view en een download hetzelfde is. In het verleden zei Kokopelli hetzelfde.
Beiden hebben ongelijk zoals in het hier onderstaaand RE CENT commentaar van een moderator van
BASIC PUBLISHING duidelijk wordt:

Moderator Gil Heuvelmans Basic Publishing 29-12-2011

Nee, download is niet hetzelfde als gelezen. Het lezen zie je bij je verhaal.
Aantal keer bekeken: 8
Als je download zie je de document, zijn de letters groter en je kunt het verhaal dan printen, of kopiëren,
maar dat is natuurlijk niet toegestaan. Veel mensen downloaden om het werk beter te kunnen lezen, zeker
als het kleine letters zijn.

Ik wens je een gezond en fijn 2012 toe.

KIJK, GRUTTE PIER: GIL, EEN MODERATOR NAAR MIJN HART. VOOR MIJ DE KOEK, VOOR JOU DE
GARD. EEN GEZOND EN FIJN 2012. DAT IS NOG EENS EEN GELUKSWENS WAARIN JIJ EN JE
VOLGELINGETJES-WÁÁR ZIJN ZIJ GEBLEVEN- NIET BEPAALD IN UIT BLINKEN!

280000 DOWNLOADS GP EN DAN BEWEREN JIJ EN DIE GEPENSIONEER DE LERAAR
NEDERLANDS VANUIT ZIJN DWEILBOOTJE DAT IK NOOIT GELEZEN WORD, JE ZAL ZO IEMAND
AAN HET ROER HEBBEN, HAHAHAHA. POMPEN OF VERZUIPEN!
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