Dit is Abel
VAS4Life
Abel is de nieuwe voorzitter van de
VAS, nu dit boek op alfabetische
volgorde gemaakt wordt, blijkt maar
weer eens het natuurlijke overwicht
van deze man. Niemand komt aan
de flessen in de club, of aan de wifi.
Belt graag met Fanta.
Zijn lievelingslied is: Guus Meeuwis
– Het dondert en het bliksemt en we
gooien gieters bier.

Dit is Andrea
Deze gezellige meid houdt wel van
een stukje candy. Deze oude VAS
snoeperd neemt afscheid van het
bestuur om fulltime surfleraar te
worden.

Dit is Anisa
Ze houdt heel erg van rode wijn en
een wild avondje in het hotel met de
opdruk van het shirt van Andrea,
waar ze samen met haar mattie
Ugur graag naar toe kan.

Dit is Antoine
Hij probeerde op de foto zijn tong
uit te steken, lukte niet helemaal.
Zat de gehele zaterdagochtend op
het toilet, vandaar zijn eigen
verzonnen bijnaam Antwanus.

Dit is Bart
Weet ook zelf niet zo goed of hij nu
uit welk dorp hij komt, Dusseldorp,
Limmen of Juzcar. Bart aka de
filosoof werkt graag aan zijn
netwerk met zijn levensmotto: “We
ontmoeten mensen niet bij toeval,
zij kruisen ons pad voor een reden”.

Dit is Bart
Dit is ook Bart, Bart is weer
gevonden, fijn Bart. Bart danst erg
graag de salsa, gooit zijn heupen
flink los. Wellicht is dat de
verkooptruc voor de VASpas?

Dit is Bas HP
Bas wilde in het team van de
Engelse zwerkballers, als Harry
Potter. De GT gaat goed samen met
zijn snelle planga en is dit jaar niet
van de wc gehaald. Goals weer
bereikt in het rustig ’s nachts even
poepen.

Dit is Bo
Deze natuurlijke beauty zoekt graag
naar broodkruimels. Heeft heerlijk
twee dagen gezeild als een echte
vuurdoop voor haar eerste
zeilweekend. Heeft graag biesjes
aan de mouwen van haar t-shirt.
Optimale levensgenieter.

Dit is Candide
Weet zeker dat alcohol ook
vegetarisch is, dus kan optimaal
gebruikmaken van dat feit.

Dit is Charlotte.
Met deze foto komt haar side look
optimaal naar voren. Ze is zo
gemeen geweest om de oren van
Mickey Mouse af te knippen om op
haar eigen neus te zetten. Verder
houdt ze van kussen met kussens.

Dit is Daantje. Aaaah Daantje.
Ultieme diva zou teveel de spotlight
afpakken van Zhen’s eieren, dus is
thuisgelaten. Te bezoeken op
afspraak in Breda. 223,50 euro per
uur exclusief BTW.

Dit is Daniëlle.
Ze is opzoek naar een vriendin die
haar meeneemt op een wijncursus
zodat ze Hugo ook vies gaat vinden.
Alle Hugo’s, zowel de mannen als de
cheapass “wijn”. Chardonnay meid,
Chardonnay is the way to go.

Dit is Danny.
Niet zo punctueel, maar hij krijgt
geen korting voor de minuten die hij
van het weekend gemist heeft.
Eigen schuld, eigen bult.

Dit is Demi
Gooit graag met dingen. Met kater
vindt ze het moeilijk om dan raak te
gooien. Maar lacht alles zo makkelijk
weg. Lachen is wel iets wat ze leuk,
maar uitdagend, vindt.

Dit is Dennis.
Dit is Damon.
Damon heeft goede slippers. En een
trainingspak. Bij uitstek een ekte
accountancystudent.

Dennis is niet onschuldig. Dat zegt
z’n shirt ook al. Non Grada: ookwel:
“persona non grata”; Dit betekent
een persoon die uit de gratie is, met
andere woorden, deze persoon is
niet gewenst. Grapje Dennis, we
hebben om je gelachen, maar we
houden je in de gaten.

Dit is Evelien
Ze heeft iets met de blauwe
eenheid, dat snappen we niet.
Misschien valt ze op politiemannen,
mariniers of simpelweg smurfen?

Dit is Fabiënne
Zij is degene met de snelle planga
onder de meiden. Maar te knap om
op te zetten, dus dan maar als
casual accessoire in de haren. Heeft
Sander dit jaar verboden om aan de
brandblusser te zitten.

C’est Frans ou François
Frans zei tegen Frans in het Frans:
“Is Frans in het Frans ook Frans?”.
“Nee,”; zei Frans in het Frans, “Frans
in het Frans is François.”

Dit is Gerwin.
Wodkamaas heeft zijn favoriete
kleur om zijn torso gewikkeld. Blij
om de hometown te
vertegenwoordigen in het mooie
Sneek. Kan goed met Niels.

Dit is Marien, Jan,

Dit is Jardi,

Ja zijn ogen staan ook in een soort
van rare volgorde. Maar wat
aanbidden we met z’n allen deze
oppermeester, halfgod. Zoon van
Neptunus en Poseidon. Ja dat
betekent 1 vader.

Nuf said? Topper gooit zo die saus in
je gezicht als je wilt. Maar zal het
daarna voor je afvegen en
opruimen. Zo is hij dan ook wel
weer. Ja, da is.

Dit is Jenny.
Ze houdt van legergroen en je zou
haar eens op moeten zoeken in de
urban dictionairy.
www.urbandictionairy.com ;)
Geen woord overbodig daar

Dit is Jorrit,
Niet te verwarren met Gerrit, hij is
iets sneller dan Gerrit. Houdt van
voetbal en tuinieren, heeft daarom
deze achtergrond voor zijn nieuwe
smoelenboekpicture uitgezocht.

Tante en moeder gans,

Dit is Kevin

Karien en Manouk, of eigenlijk
andersom van links naar rechts.
Black and white, ik heb het over de
tshirts. Brillenkoortje en liefde voor
Daantje is hip.

Die jongen is zo vaag als deze foto.
Dus het valt wel mee, drinkt graag
bier en is een echte
lappendagfanaat.

Dit is Kim

Dit is Lieke

Kim is hip, want kim drinkt GT, niet
met Zhen en Bas HP, maar met stijl.
Ik weet niet of ze ook van hummus
houdt, dat is ook hip. Kim heeft
meerdere piercings, in haar oor.

Oh oh, zo fijn, om een Brabander te
zijn. Daarmee sluit ze in de roots al
aan op de redactie. Waardoor je
goed wegkomt met jouw stiekeme
acties van ondeugendheid. We
zullen je niet verraden meid, samen
staan we sterk!

Dit is Lier
Lies

Dit is Lisanne.

Kijk nou, ideale schoondochter,
houdt van Taxi Zhen. Ohja, en van
nasi. Geen foe yong hai. Nee,
bedank.

Lisanne. rockt. haar. polka. dots.
Daarmee. wilt. ze. even. aanstippen.
dat. ze. houdt. van. stip. top. in.
orde., punctuele. mensen. in. haar.
leven. En ze zet ook altijd de
nummers in haar excel in de
volgende vorm: 1.000.000
(afgerond, niemand geeft iets om
decimalen).

Dit is ook Lisanne,

Dit is Luc

Maar deze stiekemerd moet je iets
meer in toom houden, of niet, leuk
voor de verhalen. Kan ontzetten
goed dansen, met uitstek the
“vogue”. Haar gay-vrienden doen
graag mee. Niet om te oordelen,
maar gewoon, die kunnen dat
gewoon veel beter dan mannen
überhaupt.

Eigenlijk is dat al genoeg, Luc is een
voorbeeld voor ons allen. Maar dan
ook in alles, zeilen, opleiding, baan,
vriendin, en speeches met eieren.
Improvisatietalent en nog eens een
gezellig beest. Goeie foto Luc.

Dit is Luuk,
Maar dus met U-U-K. Luuk is een
stroper, stiekem en toch ook niet
altijd even prettig stiekem. Stropers
zijn normaliter niet oké, maar deze
wel. Stroopt alles wat los loopt.

Dit is Marc
Te laat Marc, dat zie je ook al aan de
donkere foto. Gelukkige een
ontzettend zonnige glimlach met
sparkelend blond haar, licht de boel
toch alweer op.

Dit is Martijn,

Dit is Martijn.

Sparendam staat in de
aantekeningen. Maar geen idee wat
dat betekent. Ik kan wel zeggen.
Hair, on fleek, smile, on fleek, tshirt,
een beetje verwassen, maar it’s
okay. Zal vast zo horen.

Martijn zit nu in Australië, dus kan
alles over hem schrijven. Of zal het
internet ook over de wereld heen
vliegen. Martijn heeft een grote
zonnebril, maar ook zijn haar on
fleek. En ook zijn tshirt verwassen?!
Aanstichter van alles al dan niet
goed, flessen, opladers, kusjes, maar
koning van de ad-trap.

Dit zijn Max en Niels,
Max is een aap, Niels een kip. Max
klimt in palen, Niels legt een ei. Max
roept af en toe nog iets wat lijkt op
een taal. Niels zegt pok;pok.
Heren die vragen krijgen plagen.

Dit is Nick
Nick draagt graag zijn steentje bij en
is op vrijdagavond je beste vriend.
Geeft je bier voordat je bier op is, en
als je bier op is, geeft hij je bier.
Vriendelijke Nick. Sander is eng op
de achtergrond van deze foto.

Dit is Nick
Ik wil dit heel graag opschrijven,
maar kan eigenlijk echt niet. Hoi
Mister Orga!
Deze knapperd heeft (in
samenwerking, bien sûr) dit
weekend toch maar weer voor
elkaar gebotst. Enthousiasteling en
iets te fanatieke opruimer. WE LOVE
YOU. Misschien ook vandaar de
bijnaam Orga voor organisatie.

Dit is Niels
Niels heeft zijn leven verbeterd en
gaat nu zonder gebroken arm en
met twee schoenen door het leven.
Het voortijdig vertrekken is nog wel
een aandachtspuntje voor volgend
jaar.

Dit is Olof
Dit is Noa
Noa moet volgend jaar Tom en Roel
helpen met de muzikale bijdrage.
Blaast graag een toontje mee op
haar saxofoon en volgende keer
gaan we Bo slaan omdat ze beetje
jouw spotlight hier probeert te
stelen. Zwieber, niet stelen!

Hoi Olof, hier is je bier. Olof: “waar
is mijn bier?”. Ja Olof, die heb je al
op. Olof: “zo snel?”, Ja Olof, zo snel.
Olof: “Sorry, wil je nieuwe halen?”

Dit is Pieter
Dit is Paula
Geef Paula twee donnies en ze is
blij, iedereen is hiermee natuurlijk
blij, maar Paula vooral, want het
matcht haar leeftijd!

Pietertje, kom maar wisselen
Pietertje. Je bent beter in het water
Pieter, wellicht zonder en met boot.
Maar het zeilen ging wel goed hè
Pieter!

Dit is Rick
Deze vrolijke knaap wilt graag
dropjes als hij slaapt. Gelukkig gaat
Roos ook wel door voor een dropje.
Met zijn doorzettingskracht, en de
hangkracht van Ruben brengt hij
menig zeilboot veilig naar huis.
Daarna kunnen we helemaal naar de
bami.

Dit is ook Rick
De Ricken dragen graag blauw met
witte strepen. Blij dat tante in de
glimmende zonnebril ook goed op
de foto staat.

Dit is Roel
Roel komt ook uit het mooie
Brabant. Roel is cool. Als echte
muzikant wint hij de harten van de
VAS’sers. Roel kent ook heel veel
woorden, een echte woordenschat!

Dit is Roos
Roos houdt niet zo van Niels, want
die legt kippeneieren. Wel vindt ze
Rick leuk, die voorziet haar van bier.
Verder is ze een danstalent. Ze deed
auditie in de zolderbar, waarna ze
naar het zeilweekend mocht komen.
Favorite dancemove: “the squadt”.
Ja, met DT en spierpijn.

Dit is Sander
Dit is Ruben
Ruubske wordt graag Ruubske
genoemd. Ruubske heeft heel goed
geholpen met het zeilen en het
strijken van de zeilen. (aftuigen voor
de leken). Je ziet het niet op de foto,
maar Ruubske doet hier een plié,
met de handen in de zij.

Als een echte mug shot staat
deugniet Sandy hier op foto. Onze
sloepvader houdt het graag erg
gezellig, samen met moeders
Fabiënne.

Dit is Seren:

Dit is Thomas

Je zou verwachten, aan de hand van
haar naam dat haar favoriete mythe
te maken zou hebben de
halfgodinnen of nimfen die menig
man toezingen om deze te
verleiden. Seren slaapt lekker en
kiest eerder voor het favo sprookje
sneeuwwitje.

Thomas heeft een fascinatie voor
flessen, flessen zijn helemaal ‘lit’. Hij
heeft bij de Jumbo gewerkt bij het
innameflessenpunt. Marie was altijd
blij als Thomas aangaf via welke
kant de fles in het apparaat moest.
Maar Marie werd boos als Thomas
haar niet zelf op het knopje van het
bonnetje liet drukken.

Dit is Thomas
Hij is niet zo onschuldig als hij eruit
ziet. De tattoos in het gezicht komen
volgend jaar heeft hij beloofd. Met
z’n smooth moves gaat deze jongen
er wel komen.

Dit is Tom
Tom is kei gezellig, daar kunnen
mensen nog wel wat van leren. De
roots zijn dus ook nog wel te raden.
Verder kan hij goed blazen. Bellen,
kauwgom, bubbels door een rietje in
zijn cola light en elk
blaasinstrument, het pianostuk
komt volgend jaar! No pressure.

Dit is Tommie,

Dit is Ugur

Tommie gaat nergens zonder zijn
beste vriend Jerry, alleen dit
zeilweekend wel. Tommie is een
hartstikke jonge blom, alleen weinig
uitsmijters geloven dat.

Anisa is zijn rots in de branding. Hij
is dan ook erg zorgzaam voor de
rode wijn liefhebster. Verder fan van
Mariokart en is dus supersnel.

Dit is Yannick

Dit is Zhen

Yannick is nog op zoek naar zijn
grenzen. Daar moeten we hem af en
toe bij helpen. Maar op een dag,
gaat het goed komen. Pas wel op
voor het afstapje. Oh en voor Bart,
wanneer de maat vol is.

Niet genoeg woorden zijn er in de
Nederlandse taal om deze topper te
omschrijven, wellicht wel in het
Chinees, maar dat weten wij niet,
misschien zij wel. De eieren en de
noodles van Zhen zullen onze
mondjes en kontjes niet snel
vergeten.

Dit is Zubin
Thomas is jaloers op inked Zubin.
Verder is elke man ook jaloers op de
baardgroei, ook is elke vrouw jaloers
op de contouring bij deze jongen.
Oftewel, on fleek Zubin, tot volgend
jaar.

