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Allerliefste dansertjes, 

De lente is gisteren officieel begonnen! Dat betekent: meer 
daglicht en warmte, bloeiende natuur, schattige 
babybeestjes, voorafgaand aan dansavonden kunnen eten 
op het terras van de Oerknal, je make-uplook als 
wedstrijddanser bij daglicht kunnen maken in plaats van bij 
het lelijke kunstlicht in je badkamer. Zonder jas naar 
dansles fietsen, zwetend zouk dansen bij Summer Breeze 
(ja oké, Summer is zomer, maar fok dat) en... geile 
lentekriebels.  

Natuurlijk kan de RedakCie al deze sprankelende 
lenterigheid niet weerstaan, en moest de lente wel het 
thema worden voor deze Krent.  

We presenteren jullie roddels, inspiratie en voer voor 
transpiratie zoals alleen wij dat kunnen. Op z’n krents. Met 
een touch of spring. 

Ik doe jullie veel liefs namens de RedakCie, 

Eva Disselhoff 

P.s. Hoeveel schattigeb babysiertjes tel jij in dit 
blaadje?



Erotisch Verhaal  
18+

Toen ik begon bij brons had ik nooit verwacht dat dit moment ooit zou 
aanbreken. 

Ik voel een lichte opwinding terwijl ik mijn slaapkamer binnenga. Deze ruimte 
lijkt zo anders in de aanwezigheid van dit wonder. Zachtjes leg ik haar neer, ze 
kijkt me aan, wil dat ik haar uit elkaar trek. Voorzichtig ontdoe ik haar van wat 
ze nu niet meer nodig heeft. Haar omhulsel, bescherming, ieder laagje: ik 
verwijder het allemaal en leg het opzij. 

Daar liggen ze voor me. Open en bloot. Gladder, strakker, mooier en 
vrouwelijker dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Zo schoon, zó perfect heb 
ik ze nog nooit gezien. Een onmenselijke lust komt in me naar boven. Je hoeft 
geen wereldkampioen te zijn om van zoveel moois te willen genieten. 

Voorzichtig beroer ik met mijn vingers het oppervlak. Het is roze, zacht als 
satijn en onmogelijk egaal; vrij van krasjes, vlekjes, deukjes. 

Ik speel met ze, til ze op, ruik eraan. Een dierlijke, leerachtige geur dringt mijn 
neus binnen terwijl een zachte kreun over mijn lippen rolt. Heel langzaam 
streel ik met mijn vingertoppen de harde, plastic topjes. 

Ik ben er klaar voor. En zij voor mij. 

Nieuwe dansschoenen. 
Wat een genot. 

(SPONSORED BY INTERNATIONAL) 



Foto's van Michael van der Werve

Noob Toernooi voor Debiele Studenten
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                                                                                      Door Fréderique Iedema 

Voor sommigen is de bewondering die ze voor een goede make-uplook 
hebben even groot als die voor een klassiek schilderij. Want hoe breng je die 
fijne lijntjes aan, welke technieken gebruik je voor verschillende effecten en 
hoe zorg je dat het uiteindelijke resultaat in balans is? Aangezien het 
aanbrengen van make-up toch wel iets weg heeft van schilderen, blijkt Bob 
Ross een aantal goede tips te hebben die op beide activiteiten toepasbaar zijn. 

Tip 1: Zorg voor een goede mentaliteit, want met een positieve 
houding bereik je uiteindelijk meer als er een keer iets fout gaat. 
“We don't make mistakes, we just have happy accidents.” Alles is 
uiteindelijk op te lossen! Zo niet, gebruik dan glitter. 

Tip 2: Om maar meteen door te gaan op de grote favoriet onder de 
make-upproducten: glitter. “Trees cover up a multitude of sins”, aldus 
Bob. Dit geldt ook voor glitter. Wanneer je ergens uitgeschoten bent 
of een verkeerde kleur gebruikt hebt, kun je dit altijd bedekken met glitter. 

                       PRO TIP: In plaats van los glitter in combinatie met glitterlijm      
                       kun je ook vloeibare glitter-oogschaduw gebruiken. 

Tip 3: Tijdens het aanbrengen van make-up is het belangrijk om een handige 
volgorde aan te houden. Dit houdt in dat je het beste eerst kunt beginnen met 
je oogmake-up en daarna pas de rest van je gezichtsmake-up, aangezien 
oogschaduw nogal eens de neiging heeft om op je wangen terecht te komen. 
Wanneer dit gebeurt en je gezichtsmake-up er al op zit, moet je die weer 
opnieuw aanbrengen. “Water’s like me. It’s lazy. Boy, it always looks for the 
easiest way to do things.” Stiekem (en niet zo stiekem) zijn we allemaal een 
beetje als water. 

Make-uptips voor 
beginners & pro’s 

“You too can paint almighty pictures.” 



               PRO TIP: Tik je kwast eerst af wanneer je de oogschaduw daarop    
               aangebracht hebt. Dit voorkomt een excessieve hoeveelheid              
               rondvliegend poeder die op je gezicht terecht zou kunnen komen. 

Tip 4: Gebruik donkere kleuren in de arcadeboog (of iets daarboven als je 
‘hooded eyelids’ hebt, waarbij een huidplooi je arcadeboog bedekt) om 
lichtere kleuren of glitter op je bewegend ooglid beter uit te laten komen. “You 
need the dark in order to show the light.” Contrast is dus key. 

             PRO TIP: Wanneer je kleinere ogen hebt kun je beter bruine in 
plaats               van zwarte tinten gebruiken in je arcadeboog. 

Tip 5: Het opplakken van nepwimpers is voor velen een kunst die moeilijk te 
beheersen is. Om de nepwimpers er zo ‘natuurlijk’ mogelijk eruit te laten zien 
is het verstandig om eerst mascara aan te brengen op je eigen wimpers, 
anders lijkt het nog meer alsof je twee wimpersetjes op je ogen hebt. Na het 
aanbrengen van de nepwimpers is het aanbrengen van zwarte (vloeibare) 
eyeliner ook aan te raden, aangezien je hiermee de band van de nepwimpers 
kunt verbergen. “See how it fades right into nothing. That’s just what you’re 
looking for.” 

                                     PRO TIP: Meet eerst de voor jouw ogen benodigde      
                                     lengte van de wimpers door ze te ‘passen’ op je ogen  
                                     en het buitenste uiteinde zo nodig af te knippen. Dit      
                                     zorgt ervoor dat de wimpers beter op je ogen passen    
                                     en minder snel loslaten. 

Tip 6: Fixeer je make-up wanneer je klaar bent met de gehele look met 
behulp van een fixeerspray. Dit zorgt ervoor dat je make-up zowel langer als 
mooier blijft zitten. Spray echter niet je hele gezicht onder, want door alle 
vloeistof kan je make-up natuurlijk ook uitlopen. “If you do too much, it’s going 
to lose its effectiveness.” 



Mocht het met deze tips nog niet helemaal lukken, onthoud dan dat de 
kwaliteit van je resultaat afhankelijk is van oefenen. “Anytime you learn, you 
gain.” Je kunt altijd voordat je naar bed gaat een aantal stappen van je make- 
uplook uitproberen, want de kans is groot dat je het er toch weer meteen 
afhaalt. Dan hoef je ook niet met een happy accident over straat. 

“The secret to doing anything is believing that you can do it. Anything 
that you believe you can do strong enough, you can do. Anything. As 
long as you believe.”



Puzzelpagina



Dit is het Krenterview, waarin we verschillende leden dezelfde vraag
stellen. Deze nieuwe rubriek heeft natuurlijk ook een lentetintje, en
daarom is onze vraag van de maand: wat is jouw favoriete outdoor

danslocatie? Disclaimer: antwoorden met binnenlocaties werden ook
goed gerekend. 

 
“Op blote voeten salsadansen bij een strandbar in Ecuador met een

cocktail erbij! Ik denk niet dat je een beter Caribbeangevoel kan krijgen.”
- Lianne 

 
“De leukste plek waar ik heb gedanst, was een salsafeestje op een

terrasje op Cuba.” - Jelle Jan 
 

“Naaktstrand.” - Dirk 
 

“Westergasterrein met Summer Breeze!” - Eva 
 

“Als danslocatie buiten kan ik alleen aan Summer Breeze denken. Om
toch iets interessants te noemen, weliswaar binnen: de Buenos Aires

Tango Society bij Tussen de Bogen in Amsterdam. Supercute danszaaltje
dat op een halve verdieping ondergronds onder het spoor ligt.” - Wouter 

 
“Supermarkt. Hoewel... mijn allermooiste buitendanslocatie is het ‘Parc

du Cinquantenaire’ in Brussel. Daar heb je bij het koninklijk museum van
het leger schitterende zuilen en een fantastische marmeren vloer." 

- Merlijn 
 

“Liefst niet buiten eigenlijk. Of toch wel: Summer Breeze!” - Nesha 
 

“Ik denk het openluchttheater in het Vondelpark.” - Bibi 
 

“Om 6 uur in Hanoi, Vietnam, op een plein waar ik toevallig langsliep na
een nachtelijke busrit, waar allemaal Vietnamezen aan het stijldansen

waren en ik mee mocht doen. Dat was echt geweldig en het waren super
lieve mensen. Ze dansten wel een beetje anders, het lukte niet zo goed

om het te volgen. Wat ook echt heel leuk was, maar minder met
stijldansen te maken had, was een burlesque-optreden in een kerk in

Birmingham.” - Yvonne 

KRENTERV IEW



Lieve Rosan

Lieve preutse Steenbok, 

Tsja, wat zal ik zeggen? Bij mannen hangt daar nu eenmaal iets. Groot, klein, stevig of 
slapjes, het is immer present. Als je dit echt vervelend vindt om te voelen tijdens het 
dansen, en je durft dit niet goed bespreekbaar te maken, dan raad ik je de 
heupzwierbeendraai aan. Om dit goed tot uitvoer te brengen, kan je het beste het 
volgende stappenplan volgen: 
Stap 1: breng je rechterheup een klein stukje naar voren, alsof je een cucaracha begint 
Stap 2: beweeg je rechterbovenbeen iets naar links, zodat je been zich naast zijn 
geslachtsdeel bevindt 
Stap 3: maak de cucaracha af met je heup en schuif gelijktijdig met je bovenbeen zijn 
lovestick naar rechts opzij 
Stap 4: geniet van een piemelvrije dans 

Dit lijkt eenvoudig, maar er komt nog een aardig staaltje techniek bij kijken. Als laatste 
tip: oefen deze beweging eerst een paar keer thuis voor de spiegel voor je hem in 
praktijk brengt. 

Succes en dikke pakkerd, 

Rosan 

Lieve Rosan, 

Ik zit met een nogal ongemakkelijk probleem. Soms, als ik de tango 
dans, voel ik de je-weet-wel van mijn danspartner tegen mijn been. 
Hij is dan niet stijf of zo, maar ik voel hem wel zitten. Moet ik mijn 
danspartner vragen om hem aan de andere kant te hangen, zeg 
maar, of omhoog te vouwen of zo, of is dat echt ongepast? 

Liefs, 

Een preutse Steenbok



____________ (scheldwoord)! Je komt net uit je college ____________ 
(suf beroep) en nu is het dan eindelijk zover: het jaarlijkse gemaskerde bal 
van _________________(stijldansvereniging). Vlug kleed je je om. Je pakt 
je __________ (kleur) _____________ (kledingstuk) met 
_______________(geometrische figuren) en trekt ook je ____________ 
(kledingstuk) met ______________ (zoogdier)print aan. Na 
___________(getal) minuten twijfelen besluit je om ___________(lelijke 
kleur) lippenstift op te doen. Een masker van ____________ (celebrity die 
jij echt haat) maakt jouw look af. Je loopt naar je 
____________(vervoermiddel) en vertrekt. 
Eenmaal op het gala aangekomen voel je je helemaal ___________(woord 
dat hip was op de basisschool). Een __________(bijvoeglijk naamwoord) 
danser vraagt je om de __________(dans) met je te dansen. Vanachter 
zijn/haar _____________(dier)masker kijkt hij/zij je 
______________(bijwoord) aan. Tijdens het dansen krijg jij het wel heel erg 
warm van dit uitzonderlijk ___________ (bijvoeglijk naamwoord) talent. Het 
lijkt in jouw ____________(kledingstuk) wel ___________(getal) graden te 
worden. Als het nummer bijna ten einde is, zoent je danspartner je ineens 
vol op je _____________(lichaamsdeel) en sleurt je mee naar de toiletten. 
Daar begint hij/zij jou als een volleerd ________________(beroep) van je 
kleding te ontdoen. Dit is niet 50 Shades of Grey, dit is _______(getal) 
Shades of Grey. Tot hij/zij de _____________(tekenfilmfiguur)tatoeage ziet 
op jouw ____________ (lichaamsdeel dat meestal bedekt is) en afhaakt. 
Het moment is voorbij. ____________ (scheldwoord). 
Volgende keer beter, vriend. 

Invulverhaal



Waar was de RedakCie?

Hoewel ondertussen in Nederland de lentekriebels volop 
toegeslagen zijn, waren deze dieren nog in winterse stemming 
toen Caroliene ze zag. Rara, waar kwam ze deze besneeuwde 

flamingo’s tegen? Hint: in de wijde omgeving werd geen 
Nederlands gesproken. 

Waar was Lysanne op de foto uit 
editie 1 van De Krent? Zij was in 
uitvaartmuseum Tot Zover bij de 

expositie Especially for You, waar 
onder andere erotische kalenders 

met doodskisten te zien waren. 
Kawing had dit goed geraden! 

Bravo! 



Test jezelf
Vorige keer konden jullie testen welke winterse feestdag jullie waren, 
maar het is vrij moeilijk om vragen te verzinnen over Pasen, Hemelvaart en 
Tweede Pinksterdag. Daarom hebben we de volgende test bedacht: 

Welk ruimtelijk lenteknutselwerk van 
jufsanne.nl ben jij?

1.) Hoe zouden vrienden jou omschrijven? 
A. Bedoelt het goed 
B. All over the place 

C. Lekker gek 

2.) Wat is jouw natuurlijke geur? 
A. Daar heb ik het liever niet over 

B. Bloemig 
C. Slootwater 

3.) Wat is je sterkste eigenschap? 
A. Veelzijdigheid 

B. Kleurrijke persoonlijkheid 
C. Grappig 



4.) Waar ga jij het liefst heen op 
een eerste date? 

A. De toiletten van de Bijenkorf 
B. Keukenhof 

C. Tikibad 

6.) Wat is je favoriete 
knutselmateriaal? 

A. Klei 
B. Lijm 

C. Papier 

5.) Waar mag je om 4 uur ‘s nachts 
wakker voor worden gemaakt? 

A. Honingdropjes 
B. Raw water 

C. Gefrituurde meelwormen 

7.) Wat is je favoriete scheldwoord 
voor in het verkeer? 

A. Flapdrol! 
B. Lulletje rozewater! 

C. Dikkop! 

Sla snel deze bladzijde om voor de uitslag!



De uitslag
Meeste A? 

Jij bent een bijenkorf in de vorm van een 
drol! 

Meeste B? 
Jij bent een amateuristisch 

ogende bloementuin! 

Meeste C? 
Jij bent de kikker 

die Lysanne achtervolgt 
in haar nachtmerries! 



Op een NTDS en ETDS komen vaak situaties voor 

die de meeste leden maar al te goed herkennen. 

Wat leuker dan om deze te bundelen in een 

bingokaart voor het komende ETDS? Neem je 

Krent dus mee naar Kiel en zie of alle onderdelen 

zich voordoen. Zal het ‘bingo’ worden…?

ETDS BINGO



Lenteactiviteiten

Geitenboerderij Ridammerhoeve 
Word jij ook zo blij van babygeitjes? In het Amsterdamse 

bos kun je dan helemaal losgaan: daar is namelijk een 
geitenboerderij te vinden! Knuffelen is gratis, maar voor een 

euro kan je de lammetjes een flesje geven en let’s be real, 
dat wil je. Verder zijn er nog allerlei andere dieren te vinden 

en kan je producten kopen die op de boerderij 
gemaakt worden (zoals ijs!). 
Meer info: geitenboerderij.nl 

Paasei-pop-upshop 
Op initiatief van de Hema is er op de Runstraat 25 (in 
de 9 straatjes) een heuse paasei-pop-upshop 
geopend! De winkel staat vol bakken met paaseitjes 
in maar liefst 18 verschillende smaken, waaronder 
tompouce, karamel-zeezout en advocaat. Tot en met 
Pasen kan je elke dag langsgaan om paaseitjes te 
scoren. Je weet dat je het wilt. 

Picknicken 
Nu de temperaturen weer stijgen en het 

zonnetje steeds vaker doorbreekt, is het heerlijk 
om een keertje te gaan picknicken in het park. 

Smeer fancy broodjes, maak een fruitsalade, 
bak een quiche, neem een flesje wijn mee en 

installeer je in een van de 40 parken in 
Amsterdam! 

Rollende Keukens 
Wordt jouw hipsterhartje ook blij van foodtrucks? Goed 
nieuws, van 9 tot en met 13 mei vindt de week van de 
Rollende Keukens weer plaats op het Westergasterrein! 
Elke foodtruck verkoopt iets anders, van pizza tot gerookte 
vis en van cocktails tot speciaalbier. Toegang is gratis. 
Meer info: rollendekeukens.amsterdam 

Genoeg te toen in Amsterdam in de lente! Wij hebben een paar suggesties 

verzameld op allerlei gebieden. Wat is jouw favoriet?



Vrijgezel van de maand 

Wouter

Deze mooie man staat bijna dagelijks op de dansvloer om met zijn 

passie bezig te zijn. Hierdoor heeft hij weinig tijd om te daten, dus 

we helpen hem graag een handje om zijn woeste schoonheid bij de 

dames onder de aandacht te brengen. Word jij zijn nieuwe passie?



Ingrediënten 
·   4 à 6 biologische tulpenbollen 
·   1 ui 
·   1 theelepel slaolie of andere neutrale olie 
·   1 theelepel Maggi-aroma 
·   1 theelepel kerriepoeder 
·   zout naar smaak 

Voorbereiding 
Pel en snipper de ui. Pel de tulpenbollen. Snijd ze doormidden en verwijder de kiem. Rasp 
daarna de bollen op een fijne rasp. Doe dit zo kort mogelijk voordat ze in de pan gaan, en 
het liefst recht boven de pan. De pulp verkleurt snel. 

Bereiding 
Verhit de olie in een kleine pan. Fruit de ui en kerriepoeder tot de ui licht gekleurd is. 
Doe water en aroma erbij. Breng aan de kook, roer de tulpenrasp erdoor en verhit nog 
even. Maak af met zout naar smaak. 

Recept: tulpenbollensoep 
In studentenblaadjes moet eigenlijk altijd een recept staan dat met het thema te maken heeft. Maar wat 
is nou een goed lenterecept? De RedakCie dacht lang en hard na, en toen wisten we het: tulpenbollensoep 
natuurlijk! (Niemand gaat dit ooit maken, maar als die Derde Wereldoorlog uitbreekt en de supermarkten 

niet meer bevoorraad worden kan je tenminste je balkondecoratie goed bereiden :p)



Maandag 8 januari  
Na het danscafé zijn Fred en 
Ginger met ons mee naar huis 
gegaan. Ze waren al snel lekker 
gesetteld op onze supergrote 
bank. Brechje dacht dat ze niet 
zoveel zin hadden in meegaan 
naar college, dus zijn Fred en 
Ginger lekker thuisgebleven. 
Later die avond wilden we 
eigenlijk graag naar zumba, wat 
we nu (soort van) elke week 
doen, maar Fred heeft ons 
overgehaald om gezellig met z’n 
viertjes thuis te blijven. 

Fred en Ginger 
een weekje bij Brakje en Mokkel

Dinsdag 9 januari 
Dit is de vaste RedLexdag voor ons, alleen was Michael niet lekker, dus we zijn helaas 
thuisgebleven (in onze onesies). Fred en Ginger vonden het erg jammer, ze hadden graag 
eens gekeken en meegedaan aan de lessen van Alexandra en Redmond.  

Woensdag 10 januari 
In de avond zijn we met z’n viertjes naar 
AmsterDance gegaan om gezellig te vrijdansen! 
De woensdagavond is altijd het allerleukst bij 
AmsterDance, hij staat vast in onze 
gezamenlijke agenda. Fred en Ginger hebben 
zich enorm vermaakt die avond, al moesten ze 
ook mee naar het Science Park om te studeren. 
Verder hebben ze geholpen om de FreshBag te 
dragen; deze halen we altijd tussen 12:00 en 
14:00 op bij de koffiehoek. Ginger zag zoveel 
lekkere knabbeltjes dat ze er bijna niet af kon 
blijven 



Donderdag 11 januari 
Deze dag hebben we niets bijzonders gedaan. 
Brechje heeft voor de zoveelste keer dit blok 
haar hoorcollege op donderdag overgeslagen 
– BADASS! Fred heeft onze hamster Fredje nu 
voor het eerst gezien, al durfde hij niet goed in 
de buurt te komen. Fredje is nu een beetje aan 
het puberen. Hij had bijna zijn luxe hamsterflat 
verlaten om op avontuur te gaan, maar gelukkig 
had Fred het op tijd door! Over het algemeen is 
Fredje erg lief hoor, kijk maar. 

Vrijdag 12 januari 
Vandaag waren we vooral aan het 
studeren. Fred en Ginger hebben lekker 
uitgerust.  

Zaterdag 13 januari 
Vandaag hebben we de bikini’s en 
zwembroeken uit de kast getrokken en 
zijn we gaan zwemmen met Gino! En ja, 
het was in HET DE Mirandabad, niet: DE 
HET Mirandabad. Fred en Ginger hebben 
zich supersnel omgekleed en lagen als 
eerste in het zwembad. O, wat was die 
glijbaan leuk, maar niet als je Michael 
heet en een record wil verbreken: hij heeft 
zijn knie verdraaid. Fred wilde nog 
Michaels knie verbinden, zoals hij van 
Marjolein had geleerd, maar dat gaat in 
een zwembad een beetje moeilijk. Later 
die middag hebben Fred en Ginger 
geholpen om een couscoussalade te 
maken voor bij de wedstrijd van morgen. 
Let’s dance to IMPRESS! 



Zondag 14 januari 
In de ochtend kwamen we erachter dat 
Michael zijn knie echt te erg had verdraaid 
om er goed op te kunnen lopen, laat staan 
dansen. We hebben ons uitgeschreven, 
maar zijn alsnog naar de Isolatorweg 
afgereisd om iedereen naar hartelust aan te 
moedigen! Het was wel echt even een 
pechdag, want toen we aankwamen bij 
CanDance, hadden we niet genoeg los 
geld, waardoor we weer terug moesten 
naar Sloterdijk om daar te pinnen. Gelukkig 
hebben we nog een deel van de 
debutantendansers bij latin kunnen zien, 
onder wie Fréderique en Maarten, Sylvia en 
Tom, Bibi en Dirk, en Mark! Fred en Ginger 
waren supertrots op iedereen die op de 
dansvloer stond, net als wij! Rond een uur 
of 14:00 zijn we weer weggegaan, want we 
gingen met zijn allen naar Starwars: The 
Last Jedi! Fred wilde heel graag samen met 
BB-8 op de foto; hij is enorm fan van 
Starwars.  

Zo hé, dat was een leuk weekje! 

Hopelijk tot snel maar weer 

lieve Fred en Ginger! 

 

Liefs van Mokje (Mokkel en Brakje a.k.a. Michael en Brechje) 

 



Dirk: “Ik heb nog nooit online gedatet, misschien moet ik het uitmaken met Bibi.” 

Brechje: “Zeg Thomas, wil jij ’m er even insteken? 
Thomas: “Ja hoor. Zo, dat gaat best moeilijk!” 

Niek: “Ik kan me gewoon niet echt inleven in een kip.” 

Michael v.d. W: “Ik kijk door het gaatje en druk op de knop.” 

Gino tegen Eva: “Jij bent gewoon overal aan het snuffelen, in elk gaatje en ieder hoekje.” 

Brechje tegen Tom P.: “Jullie blijven slapen toch? Want dan kunnen we wat leuks doen.” 

Maarten over de samba: “Je moet gewoon neuken op de bounce.” 

Lianne: “Ik eet manderijnenschillen.” 

Daniël: “Ik vind het wel fijn zo tussen jouw benen, Eva.” 

Michael v.d. W.: “Het is een anarchie met lepels!” 

Jeroen: “Het gespreksonderwerp was weer, zoals altijd, drakendildo’s.” 

Niek: “Krijg tyfus met je kutamsterdance.” 

Lianne: “Ik vind het altijd heel leuk om situaties héél ongemakkelijk te maken.” 

Ilona: “Ik zoek sterke mannen voor aanstampwerk.” 

Thomas: “Ik heb zo’n gevoel dat Brechje wel weet wat ik wil…” 

Fréderique: “Ik heb een golden shower gehad van Jelle Jan.” 

Niek: “Ik vind oliebollen echt fucking ranzig. Zonder fatoes.” 

The walls have ears...



Meest actieve leden
Deze die-hards waren het meest aanwezig 

het afgelopen kwartaal!

1. Brechje 

2. Dirk 

3. Michael, 

Marcel 

en Gino

Daarnaast willen we Fréderique 

feliciteren met het feit dat zij 

SSA Sportvrouw van het Jaar is 

geworden, en Maarten met zijn 

tiendansbeker op het NTDS. 

Jullie zijn toppers!



Een dansertje zat dik te balen, 
Moest rennen om zijn heat halen, 

het was nogal dom, 
zijn keycord nog om. 

Geen plekje meer in de finale. 

Kriebelseizoen 
Lentekriebels lentekriebels 
gekke frubbels en rare wiebels 
frut fruts frutsels in je buik 
friem friem gefriemel in een struik 
wip wap wobbelen, één groot spel 
tot de blaadjes vallen 
ik bel je nog wel. 
. 

T is een feestje om je te zien 
Uit de grond groei jij bovendien 
Lange groene frisse spriet 
Precies wat je hier links verticaal ziet 

Mijn gedichten 
kennen twee gezichten 
vrolijk, speels en lente-achtig 
en gewoon kut en onaardig. Kap met lezen vriend. 
Ga dansen of zo, tsss. 

Er was eens een danser uit Noord, 
die bewoog zich maar heel traagjes 
voort. 
‘Het is hier zo smal, 
ik ben bang dat ik val!’ 
hij danste dan ook op een koord. 

poëziepagina



Wat staat er komende tijd op het dansprogramma bij onze zusjes? 

26 maart - EDS Ballroom Special: time to shine 

Van 19:30 tot 23 uur te Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 

6 april - Dance Fever Stijldansgala 

Van 20:30 tot 01 uur te Nijmegen, Gerard Noodtstraat 129 

8 april - Open Drienerloos Kampioenschap 

Van 10 tot 17 uur te Enschede, Wooldriksweg 150 

20 april - Lustrum gala SSV The Blue Toes: roaring twenties 

Van 20:30 tot 03 uur te Groningen, Hoofdstraat 53 

20 april - Gala U Dance: galaxy 

Van 18 tot 02 uur te Houten, Burg. Wallerweg 2 

28 april - Gala Leidance: masked ball 

Van 20:30 tot 02 uur te Warmond, Veerpolder 14 

NEVER  MISS  A  CHANCE  TO  DANCE

EXTERNE AGENDA



seks // roddels // schattige beestjes // fred

beestjes // fred & ginger // puzzels // sexy s

// fred & ginger // puzzels // sexy singles // 

ger // puzzels // sexy singles // horoscoop


